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В. а. каВалеРоВ,
головний редактор,  директор ООІУВ,  канд.  пед.  наук

Шановні освітяни! Дорогі колеги!

Незабаром  розпочнеться  новий  навчальний 
рік.  В  час  кардинальних  змін  у  різних  сферах 
суспільства  пріоритетним  завданням  сучасної 
освіти  є формування  у молодо-
го покоління почуття особистої 
відповідальності  за  долю  своєї 
держави  та  українського  наро-
ду, розуміння своєї причетності 
до  всіх  подій,  що  відбувають-
ся  в  країні,  готовності  служи-
ти  Батьківщині  своєю  працею 
та  стати  на  захист  державних 
інтересів  народу,  прагнути 
бути  свідомим,  самодостат-
нім  громадянином,  патріотом 
України. Саме ці ідеї закладені 
у  новій  Концепції  національ-
но-патріотичного  виховання  ді-
тей  та  молоді,  затвердженої 
Міністерством  освіти  і  науки 
України  16  червня  2015  року.
Вчителям,  класним  керівни-

кам  важливо мотивувати  учнів 
до  усвідомленої  поведінки  на 
основі розуміння та прийняття морально-право-
вих аспектів життя суспільства і держави, спри-
яти  формуванню  в  учнів  основних  моральних 
цінностей:  людяності,  гідності,  справедливості, 
толерантності, відповідальності, що визначають 
їх ставлення до людей і сприяють єдності краї-
ни, стабільності, миру і злагоди в Україні.
Зважаючи на це, одним із важливих завдань 

інституту є, перш за все, забезпечення фахового 
рівня  педагогічних  працівників,  здатних  відпо-
відально  й  ефективно  здійснювати  професійну 
діяльність  в  умовах  високої  конкуренції,  не-
стабільності  та постійних змін у професійному 
середовищі.
Одеський  обласний  інститут  удосконалення 

вчителів у своїй роботі використовує інноваційні 
форми та технології системи підвищення квалі-
фікації  педагогічних кадрів. Поряд  із  традицій-
ними  лекційними  заняттями  в  навчальний  про-
цес курсів підвищення кваліфікації впроваджено 
активні методи навчання — тренінги, педагогічні 
дискусії, мультимедійні та мережеві технології.
Однією  з  ефективних  форм  роботи  є  дис-

танційне навчання, яке здійснюється на  основі 
сучасних педагогічних, інформаційних та телеко-
мунікаційних технологій. Дистанційне навчання 
ґрунтується  на  трьох  складових:  відкрите  на-

вчання, комп’ютерне навчання, активне спілку-
вання з викладачем і слухачем з використанням 
сучасних телекомунікацій.

Інформаційно-комунікацій-
ні  технології  забезпечують  су-
часному  педагогу  можливість 
 використовувати  у  навчально-
му  процесі  як  традиційні,  так 
і  новітні  технології  навчання, 
надавати  традиційним  методам 
нове,  сучасне  наповнення,  що 
сприяє підвищенню  індивідуалі-
зації та інтен сифікації навчання 
дорослих.
При  організації  навчання 

використовуються  такі  визна-
ні  в  Україні  спецкурси  з  фор-
мування  інформаційно-комуні-
каційних  компетентностей  як: 
«Intel.  Навчання  для  майбут-
нього», «Micro soft. Партнерство 
в навчанні».
З  цією  метою  проводиться 

робота щодо оновлення та удо-
сконалення сайту ООІУВ, що дасть змогу вдо-
сконалити  впровадження  мережевої  складової 
в роботу курсів, створити додаткові можливості 
для слухачів при використанні інформаційних та 
методичних матеріалів, розроблених викладача-
ми інституту.
На наступний навчальний рік колектив інсти-

туту в своїй діяльності визначив такі зав дання:
— забезпечення  інноваційного характеру ба-

зової освіти;
— науково-методичний супровід модернізації 

всіх ланок (дошкільна, середня та позашкільна) 
системи середньої освіти;
— створення та розвиток науково-методичної 

основи сучасної системи безперервної освіти;
— підготовка  педагогів  до  роботи  в  нових 

умовах;
— вивчення потреби педагогів в освітніх по-

слугах;
— формування механізмів оцінювання якості 

освітніх послуг.
Ми прагнемо до змін: змін у структурі та зміс-

ті роботи з педагогічними працівниками. Спіль-
ними  зусиллями ми  зможемо  ці  зміни  втілити.
Бажаю всім у новому навчальному році міц-

ного здоров’я, натхнення, наснаги, вдачі і терпін-
ня, злагоди, благополуччя та родинного затишку.

В. А. Кавалеров
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Європейські перспективи українського вчителя

УДК 371 : 37.014
л. к. ЗаДоРожНа,

канд.філософ.  наук,  заступник директора  з науково-ме-
тодичної  та навчальної  роботи

новій освіті України — новий європейський вчитель

У статті розкривається роль інституту у підготовці вчителів —  лідерів освітніх змін, реалізація ключового 
чинника розвитку європейського педагога — навчання впродовж життя, зміни щодо підвищення фахового  рівня 
педагогічних працівників

Ключові слова: Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, громадянські  компетентності, 
вчитель-лідер, європейська професійна компетентність, інклюзивна освіта.

«Дайте мені  дві-три  тисячі  гарних  вчителів  і  я  побудую 
нову державу»

Отто фон Бісмарк

Кожне  демократичне  суспільство  потребує 
громадян зі сформованою  ієрархією цінностей, 
національною  свідомістю,  почуттям  патріотиз-
му, політичною і правовою культурою, культу-
рою  міжнаціональних  відносин,  громадян,  які 
здатні  відстоювати  свої  права  і  переконання, 
усвідомлювати  свої  обов’язки,  виявляти  толе-
рантність до поглядів інших людей.
Соціальні,  політичні,  економічні  зміни,  що 

відбуваються  в  Україні,  вимагають  формуван-
ня не тільки обізнаного громадянина, який знає 
свої права і обов’язки, усвідомлює сутність різ-
них суспільних явищ і процесів, розуміє спрямо-
ваність здобутих громадянських знань, а й ак-
тивного  громадянина,  здатного набувати необ-
хідні навички громадянської активності та соці-
альної взаємодії, брати участь у вирішенні сус-
пільно значимих проблем своєї громади і країни, 
громадянина-патріота.
Концепція  національно-патріотичного  вихо-

вання дітей і молоді та заходи щодо її реаліза-
ції, що затверджені Міністерством освіти і нау-
ки України 16 червня 2015 року, мають на меті 
об’єднати систему  і цілеспрямовану діяльність 
органів державної влади, громадських організа-
цій,  сім’ї,  освітніх  закладів,  інших  соціальних 
інститутів щодо формування у молодого поко-
ління  високої  патріотичної  свідомості,  почуття 
вірності,  любові  до Батьківщини,  турботи  про 
благо  свого  народу,  готовності  до  виконання 
громадянського  і  конституційного  обов’язку  із 
захисту  національних  інтересів,  цілісності,  не-
залежності  України,  сприяння  становленню  її 
як правової, демократичної, соціальної держави.
Перед методичними службами стоїть важли-

ве завдання — забезпечити науково-методичний 
супровід заходів, пов’язаних з реалізацією Кон-
цепції  національно-патріотичного  виховання,  з 
цією метою на базі ООІУВ буде створена твор-
ча група, яка надаватиме допомогу педагогічним 
працівникам області.

З  вересня  2014  року  наш  інститут  спільно 
з Національною академією державного управ лін-
ня при Президентові України, Цюрихським педа-
гогічним університетом реалізує проект «Розви-
ток громадянських компетентностей в Ук раїні». 
Головною  метою  проекту  є  підтримка  сталого 
розвитку  громадянського  суспільства  за  допо-
могою  поширення  знань  про  освіту  для  демо-
кратичного громадянства та освіту з прав люди-
ни в Україні. Проект передбачає удосконалення 
процесу співпраці між органами державної вла-
ди, системою освіти та громадськістю для ство-
рення  демократичного  середовища  у  місцевих 
громадах.
Одним  із заходів щодо реалізації Концепції 

національного патріотичного  виховання дітей  і 
молоді запропоновано внести до змісту загальної 
середньої  освіти  предмет  «Громадянська  осві-
та», що найповніше відповідає завданням наці-
онально-патріотичного виховання дітей і молоді, 
поєднує  політико-правову,  історико-патріотич-
ну,  екологічну,  культурологічну проблематику.
На  сьогодні  командою  експертів  з  України 

і Швейцарії підготовлено 20 вчителів-тренерів, 
які можуть викладати курс з освіти для демо-
кратичного  громадянства та освіти з прав лю-
дини. Протягом 2015—2016 року буде підготов-
лено 60 керівників закладів освіти та 60 вчите-
лів для запровадження цього курсу в закладах 
освіти області. Під час проходження курсів під-
вищення кваліфікації для всіх категорій слуха-
чів викладається курс «Розвиток громадянських 
компетентностей». На кафедрі психолого-педа-
гогічної та суспільно-гуманітарної освіти розпо-
чала роботу творча група, яка буде працювати 
над  науково-методичним  супроводом реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді. Ми усвідомлюємо свою роль не 
лише у підвищенні фахового рівня вчителя, але 
й у підвищенні його особистої відповідальності. 
Відповідальності перед державою за виховання 
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громадянина — патріота, який у подальшому га-
рантуватиме  державну  і  національну  безпеку; 
відповідальності перед суспільством, адже шко-
ла як інститут позитивної соціалізації має вихо-
вати соціально корисну людину; відповідальнос-
ті перед батьками за підготовку дітей до життя 
у динамічному, інноваційному світі; відповідаль-
ності перед учнями, яких необхідно озброїти до-
статнім рівнем ключових, галузевих, предметних 
компетентностей, аби вони реалізували себе як 
успішні особистості.
Завдання навчального закладу — навчити ди-

тину вчитись та критично мислити, сформувати 
в  неї  здатність будувати  свій життєвий шлях, 
досягати успіху і не «зламатися» при перешко-
дах, привити аналітичні, творчі, організаторські, 
комунікаційні навички, навички планування, ви-
значення цілей, прийняття рішень, розв’я зан ня 
конфліктів, роботи у команді, керування собою 
у часі, самооцінці та саморозвитку, вміння слу-
хати, проявляти ініціативу і креативність, вихо-
вати систему духовних цінностей.
Пріоритетне завдання освіти ХХI століття —  

сформувати інтелектуальну українську еліту —  
лідерів, які, перше за все, вбачають СЕБЕ ру-
шійною силою змін.
Сучасний навчальний заклад для здійснення 

своєї  суспільної  місії  повинен  утверджуватися 
як  «лідерська  організація»  і  задавати  вектор 
суспільного розвитку «від учня-лідера — до сус-
пільства-лідера» шляхом формування у молодого 
покоління лідерської компетентності. Учня-ліде-
ра може творити лише лідер-вчитель, лідер-вчи-
тель може розвиватися тільки під керівниц твом 
лідера-директора.
Саме на керівників-лідерів освіти покладені 

важливі завдання: розвивати культуру взаємо-
дії із соціумом, родиною, громадськістю та вла-
дою;  поширювати  корпоративну  культуру,  що 
склалася  в  їх  навчальних  закладах;  удоскона-
лювати професійну компетентність вчителів та 
разом  з  ними  демонструвати  володіння  сучас-
ними педагогічними технологіями.
Вчитель-лідер  плекає  потенційних  лідерів 

учнів.  Від  лідера  до  лідера  генерують  великі 
зміни  в  освіті.  Хто  він,  «вчитель-лідер»?  Він 
має інноваційний характер, вдало поєднує влас-
ні творчі пошуки з відомими педагогічними тех-
нологіями, вміє мотивувати учнів на неперерв-
ну цікаву роботу, сміливий у відстоюванні сво-
їх творчих  ідей,  готовий до самоаналізу, само-
оцінки, і головне, демонструє ефективність  своєї 
професійної діяльності.
ООІУВ протягом чотирьох років здійснює ак-

тивну  підготовку  лідерів  освітніх  змін.  За  цей 
час  більше  200  керівників  та  70  кращих  вчи-
телів закладів освіти області пройшли навчан-
ня в «Школі лідерства», яка продовжує робо-
ту і надалі.
Неможливо навчити тому, чим не володієш 

сам. Міжнародне дослідження успішних педаго-
гічних систем середньої освіти, проведене Майк-
лом Барбером, визначило серед найголовніших 

впливів на результативність освіти такий фак-
тор, як висока кваліфікація вчителя та його со-
ціальний статус.
Якщо ми хочемо здійснити прорив до євро-

пейських  стандартів шкільної  освіти,  нам  слід 
сформувати  європейськість  українського  вчи-
теля.
Мова йде не лише про європейський рівень 

винагороди за працю, але насамперед, про ре-
алізацію ключового чинника розвитку європей-
ського  педагога — навчання  упродовж життя.
Елементами  «європейськості»  як  складової 

професійної компетентності вчителя є:
а)  європейська ідентичність, яка полягає як 

в усвідомленні свого національного коріння, так 
і в усвідомленні приналежності до загальноєв-
ропейської спільноти народів;
б)  європейське знання, яке передбачає учін-

ня-навчання з позицій європейської перспективи 
та  обізнаність  вчителя  з  особливостями  освіт-
ніх систем інших країн, з освітньою політикою 
своєї держави та Європи;
в)  європейський  мультикультуралізм,  який 

означає повагу до національної культури та від-
критість до інших культур, уміння цінувати та 
поважати різноманітність;
г)  європейська  професійна  компетентність, 

яка передбачає надважливість навчання і вихо-
вання задля життя на основі єдності мовної, гро-
мадянської,  здоров’язберігаючої  (здоров’яфор-
му ючої), загальнокультурної та інформаційно-ко-
мунікаційної компетенції;
д)  європейська  громадянськість,  яка  поля-

гає у зорієнтованості на такі цінності, як повага 
до прав людини, демократія, свобода у доміну-
ванні критичного стилю викладання, спрямова-
ного на формування автономних, відповідальних 
та активних громадян Європи завтрашнього дня.
Звісно,  «нова  роль»  вчителя  не  може  реа-

лізуватися  автоматично,  вона  потребує  сукуп-
ності як політичних, так і соціальних змін у йо-
го  підготовці  та  розвитку  професійної  компе-
тентності.
Одеський обласний  інститут удосконалення 

вчителів перебудовує свою роботу та запро вад-
жує нові форми,  які  спрямовані  на модерніза-
цію  діяльності  методичних  служб  у  сучасних 
умовах.
Розробляються та запроваджуються в робо-

ту  підрозділів  такі  інформаційно-комунікаційні 
технології:
— формування єдиного освітньо-інформацій-

ного простору;
— здійснення програмно-цільового розвитку 

дистанційної освіти;
— проведення  засідань  обласних  методич-

них  об’єднань  вчителів-предметників  в  режимі 
он-лайн;
— проведення  вебінарів  для  різних  катего-

рій педагогічних працівників.
Інститут розпочав роботу щодо модернізації 

курсів підвищення кваліфікації на 2016 рік від-
повідно до потреб педагогів в освітніх послугах.



’156 «Íàøà øêîëà», ¹ 4

Так,  одному  вчителю  необхідно  пройти  до-
датковий  курс  зі  свого  предмета  (наприклад, 
для запровадження поглибленого курсу).
Іншому вчителю необхідно пройти курс з ме-

тодики  (дидактики)  викладання  предмета,  або 
курс  педагогічної  майстерності  у  відповідного 
педагога.
Третьому вчителю треба пройти курс з осо-

бистісного  розвитку:  тайм-менеджмент  або  лі-
дерство.
Визначити важливість або глибину вивчення 

обраної тематики може виключно сам вчитель.
Теорія навчання дорослих — андрагогіка. Ан-

дрогогічні  принципи  навчання  дорослих  визна-
чають специфіку, яка полягає у пріоритеті са-
мостійного  навчання;  спільній  діяльності,  що 
ґрунтується на досвіді того, хто навчається, ін-
дивідуалізації  навчання,  системності  навчання, 
ефективності  навчання,  розвитку  освітніх  по-
треб, усвідомленні навчання.
У зв’язку з цим інститут планує для різних 

категорій  педагогічних  працівників  розробити 
на  основі  ліцензованих  професійних  програм 
підвищення кваліфікації  індивідуальні навчаль-
ні плани, що засновуються на засадах кредит-
но-модульного навчання і реалізуються в очній, 
заочній та дистанційній формах. Практично вчи-
телю надається право і свобода вибору не лише 
форми підвищення кваліфікації, але й її змісту. 
Разом з тим,  також планується оновлення на-
вчальних планів і програм у контексті сучасних 
вимог до розвитку освітніх систем, зокрема, та 
освіти дорослих в цілому.
Значна  кількість  науково-педагогічних  пра-

цівників  інституту  пройшли  навчання  як  тре-
нери інноваційних освітніх проектів і готові за-
пропонувати нові форми роботи.
З  2016  року  планується  запровадити  прин-

ципово новий зміст курсів та нові схеми підви-
щення кваліфікації для всіх категорій педагогіч-
них працівників.
Також пропонуємо проблемні курси, які бу-

дуть  проводити  викладачі-тренери ООІУВ, що 
отримали європейські сертифікати:
— Лідери  освітніх  змін  (для  керівників  за-

кладів освіти і творчо працюючих вчителів).
— Інновації  в  інклюзивній  освіті  (для  ке-

рівників шкіл та педпрацівників, які працюють 
в умовах інклюзії).
— Мультилінгвальна освіта  (для керівників 

шкіл і вчителів, які працюють в закладах осві-
ти з національним складом учнів).
— Розвиток громадянських компетентностей 

(для вчителів, вихователів, керівників закладів 
освіти).
— Самооцінювання та самоаналіз діяльності 

закладу освіти (для керівників шкіл).
— Уроки  з  підприємницьким  тлом  (Уроки 

успішності) (для вчителів-предметників).
Дані курси побудовані на абсолютно нових 

підходах, ґрунтуються на європейських методи-
ках,  забезпечені  необхідними  методичними  та 
дидактичними матеріалами.

Хочу  звернути  увагу  на  абсолютно  новий 
курс  «Інновації  в  інклюзивній  освіті».  Даний 
курс —  результат трьохрічної участі нашого ін-
ституту в проекті  INOVEST у рамках Програ-
ми Європейського Союзу TEMPUS.
Метою проекту було сприяння впроваджен-

ню педагогічних інновацій в інклюзивній освіті 
України, Білорусії, Молдови. Результатом про-
екту стала розробка науковцями країн — учас-
ників  проекту  13  навчальних  модулів,  серед 
яких є абсолютно інноваційні:
— «Введення в психологію людської унікаль-

ності».
— «Виживання через мислення».
Завдяки проекту в  інституті був створений 

ресурсний центр (лабораторія розкриття і роз-
витку здібностей учнів та лабораторія мульти-
медійних навчальних інновацій).
Розроблені  дистанційні  курси для вчителів, 

методистів, промоутерів-координаторів. Більше 
900 вчителів пройшли дистанційне навчання за 
програмою «Педагогічні інновації в інклюзивній 
освіті в школі». Особливістю даного проекту бу-
ла підготовка 30 педагогічних працівників закла-
дів освіти області  і 7 науково-методичних пра-
цівників інституту за програмою «Менеджер пе-
дагогічних інновацій в інклюзивній освіті». Саме 
вони вперше в Україні  отримали дипломи про 
другу вищу освіту закордонного вузу. На даний 
час створено 30 опорних закладів освіти з різ-
них напрямків запровадження інклюзивної осві-
ти в нашій області.
Саме дистанційний курс навчання в рамках 

проекту  став  каталізатором  процесу  реформу-
вання  навчальної  діяльності  інституту  та  до-
зволив  по-іншому  поглянути  на  систему  від-
критої освіти. Для керівних і педагогічних кад-
рів  з’явилась  унікальна  можливість  навчатися 
по-но вому, вибирати зміст, час і темп навчання. 
Модульність  курсів,  варіативність  змісту,  осо-
бистісна  орієнтація,  самоорганізація  стали мо-
тиваційними  для  оволодіння  методистами,  на-
уковцями ООІУВ,  педагогічними  працівниками 
новими знаннями і методами.
Попереду новий навчальний рік, і до класів 

зайдуть вчителі. Вчителі, які виховали мужніх 
захисників держави — бійців АТО, волонтерів, 
вчителі, які самі воювали з ворогом. Вони і на-
далі будуть навчати і виховувати майбутнє на-
шої держави — наших дітей.

Миру  нам,  витримки,  благополуччя.  Слава 
Україні!

Л і т е р а т у р а

1. Національна стратегія  розвитку  освіти  України 
на період до 2021 року.
2. Концепція національно-патріотичного виховання ді-

тей і молоді.
3. Навчально-методичний посібник  «Післядипломна 

освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, 
готовність до змін. —  К. : Педагогічна думка, 2012.
4. Гаврилишин Б. Місія університету — вчити чи до-

помагати вчитися?
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Керівникам навчальних закладів

УДК 004:37.01+323.2

Д. М. ДеМчеНко
канд.  пед.  наук,  заступник директора ООІУВ

І. Р. ПЄРлоВ
завідуючий центром  інформаційно-комунікаційних 
технологій  та  дистанційної  освіти ООІУВ

автоматизовані інформаційно-аналітичні системи 
як засоби протиДії корУпції в освіті

Впровадження  інформаційних  і  комунікацій-
них технологій (ІКТ) у сферу освіти України від-
бувається наростаючими темпами. Сьогодні пе-
реважна  більшість  освітніх  установ  оснащена 
комп'ютерною технікою та засобами ІКТ, адже 
всі розуміють, що якщо не почати ці зміни за-
раз, то завтра може бути вже пізно.
Працівники  освіти  масово  підвищують  ква-

ліфікацію  в  галузі  використання  ІКТ  у  профе-
сійній діяльності. Розробляються навчально-ме-
тодичні  матеріали  нового  покоління,  що  базу-
ються  на  сучасних  педагогічних  технологіях  і 
широко  використовують  цифрові  та/або  елек-
тронні освітні ресурси. Розпочався практичний 
перехід  до  навчання  підростаючого  покоління  
українців.
Сьогодні можна спостерігати, як сильно змі-

нюються не тільки школи,  але й система осві-
ти в цілому. На всіх рівнях влади йде потужна 
підтримка  всіх  інноваційних  освітніх  проектів. 
Вже сьогодні установам початкової та середньої 
освіти пропонуються такі рішення, які докорін-
но змінюють організацію навчального процесу.
Виходячи  з  вищевикладеного, Одеський  об-

ласний  інститут  удосконалення  вчителів  роз-
робив  та  запровадив Автоматизовану  інформа-
ційно-аналітичну  систему  реєстрації  дітей  до-
шкільного віку (АІСРД), де крім послуги з реє-
страції та контролю, система надає можливість 
автоматичного  отримання  дитиною  (згідно  з  її 
реє страцією) путівки для вступу до ДНЗ. Роз-
роблено проект «Освітній портал Одеської  об-
ласті»,  який  являє  собою  вертикальний  Інтер-
нет-портал, що складається з міських та район-
них управлінь/відділів освіти, методичних уста-
нов  та  закладів  освіти області, метою якого  є 
створення інструментів для можливого втілення 
сучасних вимог та змін у систему освіти.
Ці  і  багато  інших  наших  проектів  можуть 

стати  пілотними  для Одеської  області  з  мож-
ливістю  подальшого  розповсюдження  в  різних 
областях України  як  сучасних  інструментів  та 
засобів протидії корупції в освіті.

автоматизована інформаційно-аналітич-
на система реєстрації дітей дошкільного ві-
ку (аІСРД) —  вертикальний  портал  aisrd.org, 
де крім послуги з реєстрації та контролю, сис-

тема надає можливість автоматичного отриман-
ня дитиною (згідно з її реєстрацією) путівки для 
вступу до ДНЗ. Крім того, в системі є можли-
вість  ознайомитись  з  дошкільними  навчальни-
ми  закладами  (далі —  ДНЗ)  області,  отримати 
аналітичну  і статистичну  інформацію про ДНЗ 
та кількість зареєстрованих дітей. Алгоритм ро-
боти системи дозволяє виконати у повному об-
сязі  всі  необхідні  процедури, —  від  реєстрації 
до вступу дитини у ДНЗ. Усі інші (відомі нам) 
системи  здійснюють лише реєстрацію та умов-
ну можливість контролю за чергою.
Суть проекту полягає в тому, що один з бать-

ків може самостійно через Інтернет без втручан-
ня третьої сторони зареєструвати свою дитину 
в дошкільний навчальний заклад. Після реєстра-
ції він отримує персональний офіс у системі, по-
відомлення  системи  про  реєстраційний  номер 
та номер черги у власно обраний ДНЗ  і, коли 
з’явиться вакантне (вільне) місце у ДНЗ, авто-
матично отримує повідомлення про можливість 
отримання  путівки  на  ім’я  своєї  дитини.  Реє-
струвати дитину можна лише один раз і тільки 
одному з батьків (з можливістю перереєстрації 
в інший ДНЗ).
Крім того, на цьому порталі кожен дошкіль-

ний  навчальний  заклад має  свій  власний  сайт, 
на якому батьки можуть отримати необхідну ін-
формацію про його діяльність.
Автоматизована інформаційно-аналітична си-

стема створена з метою:
— автоматизації  реєстрації  дошкільнят 

в ДНЗ батьками без втручання посадових осіб;
— отримання  об’єктивної  інформації  та  ста-

тистичних показників з реєстрації у ДНЗ;
— представлення  у  мережі  Інтернет  всіх 

ДНЗ області;
— консолідації зусиль влади, закладів освіти 

та батьків в організації роботи ДНЗ;
— запобігання зловживань при розгляді заяв 

батьків про прийом до дитячого садка.
Такий  сервіс  є  послугою,  яка  надається 

на умовах договору про вступ. Послуга надаєть-
ся на умовах «як-є», тобто, особа, яка має за-
цікавленість у користуванні послугою, зо бо в'я-
за на виконувати умови її надання і не має пра-
ва відступати від них або змінювати ці умови.
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Розроблено  інструкції  для  батьків,  адміні-
страторів  органів  управління  освітою,  які  бу-
дуть працювати з системою.
Зареєстровані  в  системі  діти  автоматично 

розподіляються  на  7  вікових  категорій  (груп):
1.  Раннього віку —  вік дитини 2—3 роки.
2. Молодша —  вік дитини 3—4 роки.
3. Середня —  вік дитини 4—5 років.
4. Старша —  вік дитини 5—6 (7) років.
5.  Різновікова 2—4 —  вік дитини 2—4 роки.
6.  Різновікова 4—6 —  вік дитини 4—6 років.
7.  Різновікова 2—6 —  вік дитини 2—6 років.
За  наявності  вільних  місць  в ДНЗ  система 

автоматично  розподіляє  дітей  і,  в  залежності 
від  їх  віку,  направляє  у  відповідні  вікові  гру-
пи.  Після  того,  як  підійшла  черга,  батьки  ав-
томатично  отримують  повідомлення  на  (вказа-
ну  при  реєстрації)  електронну  пошту  про  час 
отримання путівки.
Для отримання путівки батьки повинні  зро-

бити тільки три кроки:
1. Подати заявку.
2. Підтвердити особу.
3. Отримати путівку.
Змінювати та перезаписувати дані в оформ-

лених путівках неможливо.
концепція Інтернет-порталу інформацій-

них ресурсів «освіта одещини»  має  за  мету 
створення єдиної освітньої  інформаційної мере-
жі, до складу якої увійшли б усі заклади, уста-
нови та організації системи освіти Одеської об-
ласті.
Основною метою проекту є розробка та ви-

користання  новітніх  інформаційних   технологій 
в  освітньому  процесі  і  забезпечення  доступу 
учасникам  навчально-виховного  процесу  для 
спільного створення, об'єд нан ня, концентрації та 
оперативного поширення освітніх інформаційних 
ресурсів у власному репозитарії для всіх закла-
дів освіти, опанування нових інформаційних тех-
нологій та нових організаційних форм навчальної 
діяльності.  Однією  з  основних  форм  навчання 
з використанням порталу є дистанційне навчання.
Метою  дистанційного  навчання  є  надання 

освітніх послуг шляхом застосування у навчан-
ні сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій  за  певними  освітніми  або  освітньо-квалі-
фікаційними  рівнями  відповідно  до  державних 
стандартів освіти; за програмами підготовки гро-
мадян до вступу в навчальні заклади, підготовки 
іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
Завданням дистанційного навчання є надання 

громадянам можливості  реалізації  конституцій-
ного права на здобуття освіти та професійної ква-
ліфікації, відповідно до їх здібностей підвищен-
ня кваліфікації незалежно від статі, раси, наці-
ональності, соціального і майнового стану, роду 
та  характеру  занять,  світоглядних  переконань, 
належності  до  партій,  ставлення  до  релігії,  ві-
росповідання, стану здоров’я, місця проживання.
На  даний  час  розроблена  інформаційно-ло-

гічна  структура  порталу  та  ряд  його  програм-
них модулів.

очікувані результати:
Функціонування Інтернет-порталу забезпечить 

ефективне представлення всіх освітніх ресурсів 
Одеської області у мережі Інтернет, активний роз-
виток співробітництва з громадськістю, вітчизня-
ними та закордонними партнерами, мобільне ін-
формування громадськості про зміст діяльності, 
проблеми та досягнення освітньої галузі. Портал 
надасть можливість закладам управління освітою, 
методичним службам, учбовим закладам за допо-
могою спеціалізованих конструкторів побудува-
ти  індивідуальну інформаційну систему, не під-
лаштовуючись під існуючі різнорідні IT-проекти.
Прозорість порталу та можливість реєстрації 

дитини до навчальних закладів усіх типів безпо-
середньо на порталі робить його потужним засо-
бом боротьби з корупційними проявами в освіт-
ньому середовищі.

основні завдання, можливості та підпро-
грами порталу:
— Створення  повнофункціонального  багато-

мовного  порталу  із  зручною  інтеграцією  усіх 
сервісів (1500 сайтів).
— Самостійне управління адміністратором за-

кладу своїми користувачами (створення, редагу-
вання, призначення категорії і так далі).
— Електронний документообіг.
— Система  створення  електронного  контен-

ту і дистанційного навчання.
— Повнофункціональна  система  управління 

дистанційним навчанням (LMS).
— Створення електронного контенту, у тому 

числі  створення  flash-анімацій  для  використан-
ня у навчальному процесі.
— Створення різноманітних видів дистанцій-

них  курсів.  Організація  спілкування  з  викла-
дачем через форум, персональні повідомлення.
— Проведення Internet-конференцій.
— Проведення конкурсів, опитувань, голосу-

вань.
— Створення електронних газет і журналів.
— Фото- і відео-галереї.
— Електронна бібліотека.
Створення  освітнього  Інтернет-порталу  пе-

редбачено  обласною  комплексною  програмою 
«Освіта Одещини» на 2015—2018 роки.
З метою успішної реалізації даного  проекту 

необхідно:
— організаційний супровід органами управлін-

ня освітою з питань кадрового та ресурсного за-
безпечення проекту;
— науково-методичний  супровід  з  розробки 

і впровадження змісту та форм подання інфор-
мації, розміщеної на порталі;
— створення  робочих  груп  з  розробки  та 

впровадження проекту;
— систематичне навчання членів робочих груп, 

задіяних  в  реалізації  проекту  на  базі   ООІУВ;
— фінансова  підтримка  робіт,  пов’язаних 

з розробкою, впровадженням та подальшою тех-
нічною підтримкою порталу.
Контактна інформація: тел. 701-47-61, e-mail: 

aisrd_ooiyb@ukr.net
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освітніх  систем ООІУВ,  канд.  пед.  наук

метоДичні піДхоДи До залУчення ДоДаткових ресУрсів 
У загальноосвітній навчальний заклаД

У статті досліджується питання щодо організації фандрайзингової діяльності у загальноосвітньому навчаль-
ному  закладі.  З  метою  поширення  фандрайзингової  діяльності  подано  рекомендації  для  керівників  загально-
освітніх навчальних закладів щодо залучення додаткових ресурсів в заклади освіти.

Ключові слова: додаткові ресурси, загальноосвітній навчальний заклад, рольова гра, тренінг, фандрайзинг.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді.  Освіта  є  одним  із  визначальних  чинників 
соціальної  стабільності  в  суспільстві,  ознакою 
економічної  та  національної  безпеки  держави, 
зростання матеріального виробництва. Саме то-
му рівень фінансування освіти визначає ступінь 
впровадження основних напрямів освітньої дер-
жавної політики та відповідним чином впливає 
на ефективність освітянської сфери.
Сучасний стан матеріальної бази ЗНЗ потре-

бує  поповнення  та  удосконалення.  Гостро  від-
чувається  проблема  нестачі  підручників  та  на-
очних матеріалів; низький рівень забезпечення 
комп’ютерами,  технічними  засобами  навчання. 
З року в рік збільшується кількість приміщень, 
які  знаходяться  в  аварійному  стані  (ремонти 
шкіл та класів здійснюються за кошти батьків). 
У результаті недоотримання фінансових ресур-
сів, що виділяються державою, недосконалості 
нормативно-правового забезпечення та механіз-
мів  залучення  і  використання  позабюджетних 
коштів, освітня галузь не отримує необхідного 
розвитку.  Тому  сучасним  керівникам  закладів 
освіти як менеджерам необхідно не тільки знати, 
а  й  володіти методикою  залучення додаткових 
ресурсів у загальноосвітній навчальний заклад.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням фінансування  та  залучення  додатко-
вих  ресурсів  в  ЗНЗ  приділяли  увагу  наступні 
науковці:  інвестування  освітньої  галузі  (І. Га-
лай,  Г. Герасименко,  Т. Норкіна,  З. Скарбун, 
Н. Тарханова)  [8];  пошук  альтернативних  дже-
рел  фінансування  закладів  освіти  (О. Демчук, 
С. Михаць,  С. Тимофєєв,  А. Торопова, Ю. Шу-
кевич)  [6; 15]; питання розвитку закладів осві-
ти,  управління  їх  діяльністю  та  фінансування 
(Г. Беккер,  І. Бланк,  Т. Боголіб,  В. Буковин-
ський, Н. Грек,  Є. Євграфова,  І. Кичко, О. Ми-
хайлова, Ц. Огонь) [1; 9]; зарубіжний досвід фі-
нансування освіти (Т. Боголіб, А. Віфліємський, 
В. Журавський,  С. Калашнікова,  І. Каленюк, 
А. Монаєнко, О. Романовський) [7]; ефективний 
контроль за недержавними коштами у навчаль-
но-виховних  закладах  державного  підпорядку-
вання  (А. Гонорська,  О. Демчук,  О. Франчук) 
[2].  Але  питання  залишається  відкритим,  і  су-
часні особливості та тенденції фінансування за-
гальноосвітніх навчальних закладів є предметом 

гострих дискусій у наукових, урядових  і бізне-
сових колах та потребують подальшого дослід-
ження, уточнення і доповнення.

Мета статті.  Надати  рекомендації  керівни-
кам закладів освіти щодо залучення додаткових 
ресурсів у загальноосвітній навчальний заклад.

Виклад основного матеріалу. Бюджетне фі-
нансування  ні  в  Україні,  ні  у  багатьох  інших 
цивілізованих  країнах  не  може  в  повному  об-
сязі забезпечити потреби ЗНЗ у сталому функ-
ціонуванні  та  розвитку. У  такій  ситуації  вини-
кає  необхідність  залучення  та  акумулювання 
різних додаткових фінансових, матеріальних та 
людських ресурсів, які повинні бути спрямовані 
на  впровадження  сучасних  інноваційних  техно-
логій та засобів навчання, покращення умов на-
вчання для учасників навчально-виховного про-
цесу.
Багатоканальні  надходження  в  освіту  вима-

гають  від  керівників  ЗНЗ  використовувати  їх 
на легальній основі, звертаючи увагу на гнучкі 
механізми публічного контролю з боку всіх за-
цікавлених  учасників:  держави,  батьків,  спон-
сорів. Керівник ЗНЗ,  використовуючи техноло-
гію  фандрайзингу,  отримує  можливість  успіш-
но залучати позабюджетні кошти у вигляді до-
бровільних пожертвувань, благодійних внесків, 
спонсорської допомоги, освітніх грантів та інвес-
тицій в освіту. Цей додатковий ресурс разом з 
основним,  бюджетним,  дає  змогу  забезпечува-
ти процес розвитку ЗНЗ.
Питання фандрайзингу за останнє десятиріч-

чя  багаторазово  порушувалося  різними  дослід-
никами  в  контексті  управління  інноваційними 
процесами в ЗНЗ [3; 5; 10; 12; 13; 14]. Н. Кри-
гіна визначає фандрайзинг як діяльність по за-
безпеченню  потоку  доходів,  який  дозволив  би 
організації виконувати свою місію у поточному й 
наступних роках. Отже, фандрайзинг —  це сис-
тема певних дій для збору грошей під час прове-
дення заходів і реалізації будь-яких проектів [4].
Проведення  фандрайзингу  в  загальноосвіт-

ніх навчальних закладах передбачає пошук по-
тенційних джерел фінансування, обґрунтування 
потреб у коштах та співвідношення з інтереса-
ми фінансових донорів, формування, підтримку 
та  розвиток  зв’язків  з  громадськими  організа-
ціями як з фінансовими донорами, формування 
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суспільної  думки  на  користь  підтримки  діяль-
ності освітніх закладів  [11]. Саме такий новий 
для ЗНЗ вид діяльності як фандрайзинг покли-
каний  перетворити  процес  залучення  додатко-
вих  ресурсів  на  технологію  зі  своїми  етапами, 
правилами та законами.
Процес  впровадження  фандрайзингу  перед-

бачає поглиблення знань керівників ЗНЗ з ме-
неджменту та маркетингу; управління педагогіч-
ною системою школи, її розвитком; організації і 
стимулювання професійної діяльності підлеглих; 
вивчення  попиту  на  освітні  послуги,  забезпе-
чення їх якості; фінансово-господарських відно-
син;  впровадження  державних  стандартів  осві-
ти;  утримання  закладу  освіти  конкурентоспро-
можним на ринку освітніх послуг. Поглиблення 
знань  в  цій  галузі  відбувається  під  час  прохо-
дження  курсів  підвищення  кваліфікації,  участі 
у  семінарах,  тренінгах,  «круглих  столах»  з пи-
тань фінансування закладів освіти.
Одеським обласним інститутом удосконален-

ня вчителів передбачено впровадження на кур-
сах підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ тре-
нінгів та семінарів з проблем залучення додат-
кових  ресурсів  у  загальноосвітній  навчальний 
заклад.
У 2015 році для керівників опорних закладів 

був проведений семінар «Ексклюзивні аспекти 
управління сучасним освітнім закладом: теорія 
та практика», одним із питань якого була фан-
драйзингова діяльність керівника ЗНЗ. Під час 
аналізу  ситуації,  яка  склалася  в  ЗНЗ,  учасни-
ки  семінару  наголосили,  що  займатися  пошу-
ком кош тів легко у великих містах, де перебу-
вають  всі  спонсори,  а  в  селищах  і  маленьких 
містах —  це важко робити; у бізнесменів немає 
достатньої  кількості  грошей, щоб  пожертвува-
ти; відсутнє пільгове оподатковування для під-
приємств, що  займаються  благодійністю. Було 
визначено поняття «фандрайзинг» та його цикл, 
термінологічний апарат (заявка, заявник, донор, 
грантодавець, благодійність, форми благодійно-
сті, меценат, спонсор, неприбутковий (некомер-
ційний)  проект,  некомерційна  (неприбуткова) 
організація),  ресурси  та  потреби  закладу  осві-
ти, мотиви благодійництва.
Для  керівників  ЗНЗ  також  запроваджено 

тренінг «Залучення додаткових ресурсів в ЗНЗ». 
Його мета —  розширити знання керівників ЗНЗ 
в галузі залучення додаткових ресурсів, форму-
вати навички роботи  всередині  закладу  освіти 
й поза його межами. Тренінг вирішує низку за-
вдань,  а  саме: охарактеризовує основні джере-
ла та ефективність фінансування ЗНЗ на сучас-
ному  етапі  розвитку  українського  суспільства; 
розкриває можливості додаткового фінансуван-
ня ЗНЗ; формує довірливі стосунки між керів-
никами  ЗНЗ,  вчителями,  батьками  і  спонсора-
ми. Для  виявлення  результативності  на  почат-
ку та в кінці тренінгу проводиться анкетування. 
Порівняння  результатів  анкетування  дає  мож-
ливість  констатувати, що більшість  керівників 
ЗНЗ  (76 %)  не  знайомі  з  терміном  «фандрай-

зинг»  (після  тренінгу —  100 %  ознайомлення). 
68 % керівників вважали, що за залучення до-
даткових  ресурсів  відповідає  директор школи 
(після  тренінгу —  тільки  25 %,  решта  вважає, 
що  це  сформована  група  (керівництво школи, 
батьки, представник громади), яка систематично 
займається фандрайзинговою діяльністю). 52 % 
керівників  ЗНЗ  не  володіють  інформацією що-
до існування потенційних донорів у мікрорайоні, 
де  розташована школа  (громадські  організації, 
фонди, приватні підприємства, благодійні органі-
зації), тому під час тренінгу виявляється проб-
лемою складання списку потенційних благодій-
ників. Більшість керівників ЗНЗ не можуть чіт-
ко визначити для досягнення якої мети чи вирі-
шення якої проблеми потрібні додаткові ресур-
си; що конкретно необхідно (гроші, приміщення, 
майно, послуги); де ці засоби знаходяться, або 
у  кого  їх можна попросити;  як  це  зробити  та-
ким чином, щоб досягти успіху.
Під час тренінгу керівники ЗНЗ брали участь 

у рольовій грі «Зустріч з метою отримання по-
жертвувань».  Основне  завдання  гри —  допо-
могти  учасникам  застосувати  знання  та  нави-
чки,  які  були  отримані  на  тренінгу.  Учасники 
визначили,  що  необхідно  для  виконання  про-
екту  (гроші,  нематеріальні  внески,  зв’язки,  ін-
формація), навчилися представляти себе й свій 
проект, а також усвідомили, що до подібної зу-
стрічі  потрібна  ретельна  підготовка.  Гра  нада-
ла  можливість  учасникам  відчути  себе  в  ролі 
потенційних спонсорів і тим самим подивитися 
на себе «з боку».
Враховуючи результати досліджень, керівни-

кам ЗНЗ з питань залучення додаткових ресур-
сів слід звернути увагу на те, що:
1. Діяльність ЗНЗ щодо залучення додатко-

вих  ресурсів  має  циклічність,  яка  показує  по-
слідовність дій: визначення проблеми, послуги, 
потреби  та  їх  вартості;  пошук  джерел  фінан-
сування,  визначення  їх  потенціалу  й  бажання 
майбутнього спонсора допомогти; здійснення дії, 
контакт  з  добродійником  і  одержання  пожерт-
вування;  подяка  спонсорові  й  аналіз  своєї  ді-
яльності.
2. При організації фандрайзингу головним є 

визначити  мотив  благодійної  діяльності. Моти-
вами  благодійної  діяльності  для  спонсора  мо-
жуть бути:
— підвищення особистого соціального стату-

су або престижу;
— економічна вигода —  податкові пільги, під-

вищення іміджу фірми, просування товару або 
реклама для компанії;
— відповідальність —  почуття обов’язку або 

моральні зобов’язання перед громадськістю;
— альтруїзм —  спонсор  має щире  бажання 

змінити життя на краще.
3. Керівник  ЗНЗ  повинен  сформувати  спи-

сок  потенційних  спонсорів.  Список  складаєть-
ся з урахуванням категорій спонсорів: «знають 
нас  найкраще»  (слід  звертатися  у  першу  чер-
гу —  найбільша  ймовірність  отримати  допомо-
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гу), «мало знають про нас» (можуть бути орга-
нізації, які в цілому позитивно ставляться до до-
бродійної діяльності, вже допомагали іншим, але 
у них немає достатньої інформації про діяльність 
даного ЗНЗ), «нічого не знають про нас» (необ-
хідно добре подумати, звертатися до таких орга-
нізацій взагалі чи ні, оскільки ймовірність отри-
мання допомоги від них мала. З іншого боку, це 
те поле діяльності, яке необхідно довго оброб-
ляти, щоб отримати добрий врожай).
4. На потенційного спонсора потрібно склас-

ти інформаційну картку (інформація про загаль-
ні дані, компанію, особисте життя, сім’ю, благо-
дійну діяльність, як краще організувати зустріч).
5. Дотримуватись  певних  правил:  правиль-

но обирати особу, яка буде просити, правильно 
підготувати  звернення,  правильно  вибрати  час 
для  зустрічі,  правильно обрати підхід  до  спон-
сора.
6. Послідовно  налагодити  контакт:  зібрати 

максимум інформації про спонсора; підготувати 
все необхідне для презентації своєї школи; зро-
бити  телефонний дзвінок;  відправити лист;  по-
вторний дзвінок і домовленість про зустріч (ми 
от вам лист відправили); зустріч і демонстрація 
проекту;  одержання  згоди;  одержання пожерт-
вування;  подяка  спонсорові;  перевірка  резуль-
тату й довгострокові взаємини.
Залучення додаткових ресурсів буде ефектив-

ним, якщо:
— розраховувати  на  декілька  джерел  залу-

чення;
— просити гроші не на підтримку своєї шко-

ли, а на виконання конкретного проекту, що за-
безпечить очевидну користь суспільству;
— при  розробці  стратегії  збору  коштів  реа-

лістично оцінити, до яких джерел фінансування 
звертатися у тому або іншому випадку і як по-
дати свій проект у найбільш адекватній для кон-
кретного донора формі;
— працювати не тільки зі всілякими джерела-

ми фінансування, а вести фандрайзинг постійно;
— присвячувати  фандрайзингу  кілька  го-

дин на день (розсилання інформації про проек-
ти,  дзвінки  донорам,  зустрічі  з  ними,  перепис-
ка з зарубіжними фондами);
— накопичувати  досвід  фандрайзингу  (тіль-

ки  за  допомогою  досвіду  можна  оцінити  свої 
ідеї й проекти);
— правильно  систематизувати  інформацію 

про  донорів  (картки,  база  даних)  і  виходити 
з ними на контакт;
— швидко змінювати суть проекту в разі по-

треби (буває й так, що на момент розгляду за-
явки донором її ідеї вже застаріли);
— після одержання фінансування, ніколи не 

переривати  зв’язок  зі  спонсорами  (передавати 
йому  будь-яку  інформацію,  пов’язану  зі  шко-
лою й не забувати відправляти листівки з при-
воду свят);
— повідомляти про себе тільки правдиву  ін-

формацію (інформацію, що повідомляється, мо-
жуть перевірити);

— змінити  сайт  школи  у  бік  більшої  при-
вабливості  для  благодійника  (важливим  є  пи-
тання  відбору  матеріалів  на  сайт:  для  бать-
ків —  інформація  стосовно  досягнень  та  про-
грами розвитку школи, співпраці школи з вищи-
ми навчальними закладами та підприємствами; 
представників громади —  про можливості додат-
кових освітніх послуг, заплановані масові захо-
ди та заклики до волонтерської участі; благодій-
ників —  чи пам’ятають про їх допомогу, які змі-
ни відбулися в школі завдяки їх підтримці, які 
потреби  існують  та  в  який  спосіб  можна  зро-
бити свій внесок);
— навчитися  правильно  й  поетапно  працю-

вати з фондами (пошук, лист-запит, складання 
заявки, підтримка зв’язку),  знайти консультан-
та  й  опанувати  правильну  стратегію  фандрай- 
зингу.
Слід  зазначити,  що  у  більшості   випадків 

спонсору важливо, щоб «вкладення» були адрес-
ними,  цільовими,  реалістичними,   конкретними, 
тільки  тоді  складаються  постійні  відносини, 
ви никає  зацікавленість  і  неформальна  участь. 
З кожним спонсором роботу слід будувати інди-
відуально й персоніфіковано. Щоб у ЗНЗ скла-
лася  солідна  спонсорська база,  треба  витрати-
ти чимало часу, сил і, як це не дивно звучить, 
коштів.  Деякі  витрати  не  виправдовуються —  
нелегко реально оцінити свою школу з погляду 
привабливості для потенційних спонсорів.

Висновки.  Організація  залучення  додатко-
вих ресурсів у загальноосвітній навчальний за-
клад передбачає пошук потенційних джерел фі-
нансування, обґрунтування потреби в коштах і 
співвідношення  з  інтересами  фінансових  доно-
рів, формування підтримки й розвиток зв’язків 
з  фінансовими  донорами,  формування  суспіль-
ної  думки  на  користь  підтримки  діяльності  за-
гальноосвітнього навчального закладу. Чим кра-
ще  буде  підготовлена  кампанія щодо  залучен-
ня додаткових ресурсів, чим більш продуманим 
буде  звернення  по  допомогу,  тим  більше шан-
сів цю допомогу отримати.

Р е з ю м е

В статье исследуется вопрос организации фандрайзин-
говой  деятельности  в  общеобразовательном  учебном  за-
ведении.  С  целью  распространения  фандрайзинговой  де-
ятельности  представлены  рекомендации  для  руководите-
лей общеобразовательных учебных заведений относительно 
привлечения дополнительных ресурсов  в  учебное  заведе-
ние.

Ключевые слова: дополнительные ресурсы, общеобра-
зовательное  учебное  заведение,  ролевая  игра,  тренинг, 
фандрайзинг.

S umm a r y

The article examines the organization of fundraising ac-
tivities  in secondary schools.  In order to disseminate fund-
raising activities, there are the Recommendations for heads 
of  secondary  schools  to  attract  additional  resources  to 
the educational institution.

Keywords: additional resources, general education, role 
play, training, fundraising.
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інклюзивної освіти кафедри управління розвитком освітніх 

систем ООІУВ

готовність пеДагогічних працівників заклаДів освіти 
До роботи з Дітьми з особливими потребами  

в Умовах інклюзії

В статті розглядається процес становлення готовності педагога до роботи в умовах інклюзії в системі піс-
лядипломної педагогічної освіти.
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Постановка проблеми. В Україні формуєть-
ся нова філософія державної політики щодо ді-
тей  з  особливими  освітніми  потребами,  здій-
снюється поступове оновлення та вдосконален-
ня  нормативно-правової  бази  інклюзії,  реалізу-
ються та поширюються моделі інклюзивного на-
вчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних  закладах,  впроваджуються  нові  та 
вдосконалюються діючі форми організації освіти 
дітей даної категорії, їх ранньої інтеграції в со-
ціальне середовище.
Разом з тим, на шляху до розвитку інклюзив-

ної освіти існує багато труднощів та перешкод. 
Перш за все йдеться про професійну, особистіс-
ну  та психологічну підготовку педагогів до на-
вчання  дітей  з  особливостями  психофізичного 
розвитку. Як свідчить практика запровадження 
інклюзивного навчання в Україні, вчителі загаль-
ноосвітніх шкіл, які  звикли протягом багатьох 
років працювати за налагодженою системою, ви-
явилися не готовими до нових вимог, які ставить 
перед ними інклюзивна освіта. У цьому значну 

роль  відіграє  недостатня  обізнаність  педагогів 
щодо  особливостей  розвитку,  навчання  і  вихо-
вання учнів з особливими освітніми потребами.
Відповідно до Концепції розвитку  інклюзив-

ної освіти батьки дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку мають пріоритетне право ви-
бору освітнього закладу для своїх дітей на здо-
буття  якісної  освіти.  Тому  кожен  вчитель  за-
гальноосвітньої школи повинен бути підготовле-
ний до здійснення своєї професійної діяльності 
в умовах інклюзивного навчання. Таке навчання 
вимагає від вчителя іншого рівня підготовки, ви-
сокого професіоналізму, творчості, володіння не 
тільки знаннями в галузі корекційної педагогіки, 
але  і здатністю застосовувати  їх у нестандарт-
них ситуаціях. Важливою умовою досягнення не-
обхідного рівня професіоналізму є формування 
професійної  компетентності,  що  дозволяє  вчи-
телеві ефективно здійснювати спільне навчання 
дітей з особливими освітніми потребами з їхні-
ми  здоровими  однолітками  в  умовах  загально-
освітнього навчального закладу.
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Зважаючи  на  актуальність  зазначеного  пи-
тання, допомогти вчителю у підвищенні фахово-
го рівня у сфері впровадження інклюзивного на-
вчання покликані методичні служби усіх рівнів. 
Саме в цьому напрямку особлива роль належить 
інституту  післядипломної  педагогічної  освіти.

аналіз останніх досліджень і  публікацій. 
Питаннями  інклюзивної  освіти  та  підготовкою 
вчителів  до  впровадження  інклюзивної  осві-
ти  займалися  такі  провідні  зарубіжні  та  укра-
їнські  науковці,  як:  D. L. Ferguson,  G. Meyer, 
J.  Raven, A. Galkiene, І. І. Лошакова, С. В. Альо-
хіна, М. Алексєєва, Є. Агафонова, В. В. Хітрюк, 
А. А. Колупаєва,  Н. З. Софій,  Ю. М. Найда, 
Т. В. Сак, І. Хафізулліна.

Метою статті є розгляд процесу становлен-
ня  професійної  готовності  педагогічних  праців-
ників області до роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами через науково-методичний 
супровід  та  курсову  перепідготовку  в  системі 
післядипломної педагогічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Готовність пе-
дагога  до  професійної  діяльності  в  умовах  ін-
клюзивної  освіти —  це  складна  інтегральна 
суб'єктна якість особистості педагога, що спи-
рається на комплекс академічних, професійних 
та  соціально-особистісних  компетенцій  і  визна-
чає  можливість  ефективної  професійно-педаго-
гічної діяльності [10].
Так,  С. В. Сабельникова  зазначає,  що  для 

професійної  та  особистісної  підготовки  педаго-
гів інклюзивних освітніх установ необхідні:
— уявлення  і  розуміння,  що  таке  інклюзив-

на освіта, у чому її відмінність від традиційних 
форм освіти;
— знання  психологічних  закономірностей  і 

особливостей  вікового  й  особистісного  розвит-
ку  дітей  в  умовах  інклюзивного  освітнього  се-
редовища;
— знання методів психологічного і дидактич-

ного  проектування  навчального  процесу  для 
спільного  навчання  дітей  з  порушеним  і  нор-
мальним розвитком;
— вміння реалізовувати різні способи педаго-

гічної взаємодії між усіма суб'єктами освітньо-
го середовища (з учнями індивідуально і в гру-
пі, з батьками, колегами-вчителями, фахівцями, 
керівництвом) [8].
Проте автор дослідження поза увагою зали-

шає  таке  питання,  як  психологічна  готовність 
педагога  до  навчання  дітей  з  особливостями 
психофізичного  розвитку,  важливою  умовою 
формування якого має стати позитивне  і  толе-
рантне ставлення педагога до дитини з особли-
вими освітніми потребами (далі —  ООП).
Водночас  такі  дослідники,  як  С. Альохіна, 

М. Алексєєва, Є. Агафонова  готовність  педаго-
га до роботи  з дітьми  з ООП розглядають че-
рез два показники:
1)  професійна готовність;
2)  психологічна готовність.
Структура  професійної  готовності  має  такі 

складові:

— інформаційна готовність;
— володіння педагогічними технологіями;
— знання основ психології та корекційної пе-

дагогіки;
— знання індивідуальних відмінностей дитини;
— готовність педагогів моделювати урок і ви-

користовувати варіативність у процесі навчання;
— знання індивідуальних особливостей дітей 

з різними порушеннями у розвитку;
— готовність  до  професійної  взаємодії  і  на-

вчання.
Структура психологічної готовності:
— емоційне прийняття дітей з різними типа-

ми  порушень  у  розвитку  (прийняття —  відтор-
гнення);
— готовність залучати дітей з різними типа-

ми порушень до діяльності на уроці;
— задоволеність власною педагогічною діяль-

ністю [1].
Психологічна  готовність  педагога  включає 

власне  толерантне  ставлення,  усвідомлення 
власних амбівалентних почуттів (неоднозначних, 
одночасно позитивних і негативних) та вміння з 
ними поводитися екологічно для себе та оточен-
ня. Сутністю екологічності стосунків між учас-
никами навчально-виховного процесу є етичний 
принцип «не нашкодь».
Варто наголосити, що без позитивного став-

лення педагога до дитини з ООП будь-які спро-
би  її  залучення до  загальноосвітнього навчаль-
ного простору приречені на невдачу.
Роботу  з  підвищення  кваліфікації  керівних 

і  педагогічних кадрів  для роботи  в  закладах  з 
освітньою інтеграцією відповідно до вимог і за-
питів суспільства здійснюють обласні IППО. Од-
ним із пріоритетних напрямів діяльності нашого 
інституту, зокрема і науково-методичної лабора-
торії  спеціальної  та  інклюзивної  освіти,  є  нау-
ково-методичний супровід діяльності рай(міськ), 
МК  (центрів)  та  педагогічних  працівників  об-
ласті  з питань впровадження  інклюзивного на-
вчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Основними формами підвищення фахової під-

готовки  вчителів  для  роботи  з  дітьми  з  пору-
шеннями психофізичного розвитку в умовах ін-
клюзії є:
— курсова перепідготовка в системі післяди-

пломної педагогічної освіти через систему спец-
курсів;
— професійне  самовдосконалення через  сис-

тему різноманітних форм методичної роботи.
Як реакція на виклики сучасності були вне-

сені зміни до програм освітньої діяльності кур-
сів підвищення кваліфікації керівних та педаго-
гічних  кадрів  області  на  підставі  листа Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни від 18.06.2012 № 1/9-456 «Про запроваджен-
ня навчальної дисципліни «Основи інклюзивної 
освіти».  До  навчальних  планів  курсової  підго-
товки  педагогічних  працівників  усіх  категорій 
введено  модуль  «Основи  інклюзивної  освіти», 
який  висвітлює питання  запровадження  інклю-
зивного навчання до ЗНЗ (ДНЗ).
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Під час курсової перепідготовки працівника-
ми НМЛ спеціальної  та корекційної  освіти бу-
ло досліджено та виявлено потреби керівників 
закладів  освіти  й  педагогічних  працівників  об-
ласті у науково-методичному супроводі запрова-
дження інклюзивної освіти в області. Найбільше 
їх  цікавило питання  організації  навчальної,  ко-
рекційної  роботи  з  дітьми  з  особливими  освіт-
німи потребами та ознайомлення з відповідними 
програмами для таких дітей, поняттєва та тер-
мінологічна сутність інклюзивної освіти, норма-
тивно-правова  база  з  інклюзії  в Україні,  вимо-
ги до створення інклюзивного середовища, під-
готовка педагогів до роботи з дітьми з особли-
вими освітніми потребами.
Виявлені труднощі допомагали у доборі форм 

і  змістових  напрямів  навчання, що  пропонува-
лися педагогам під час курсів підвищення ква-
ліфікації та у міжатестаційний період.
На базі ООІУВ було організовано та прове-

дено  курсову  перепідготовку  для  вчителів  по-
чаткових класів  і вихователів ДНЗ, що працю-
ють в умовах інклюзії, та для завідувачів і ме-
тодистів ДНЗ, які працюють з дітьми з особли-
вими потребами.
Метою даних курсів є ознайомлення педаго-

гічних  працівників  з  умовами,  методами,  засо-
бами  та формами  роботи  з  дітьми  з  особливи-
ми освітніми потребами; навчання новим підхо-
дам,  методикам,  технологіям  роботи  з  такими 
дітьми;  організація  обміну досвідом між фахів-
цями різних освітніх і навчальних закладів, які 
працюють з дітьми з особливостями психофізі-
ологічного розвитку; застосування на практиці 
отриманих педагогами знань.
Крім  цього  інститутом  здійснюється  курсо-

ва перепідготовка спеціальних педагогів (сурдо-
педагоги, логопеди, олігофренопедагоги), досвід 
яких використовується у практиці впроваджен-
ня інклюзивного навчання.
З  метою  формування  професійної  компе-

тентності  педагогів  у  сфері  інклюзивної  осві-
ти  проведено  цикл  науково-методичних  семіна-
рів  для  різних  категорій  педагогічних  праців-
ників:  для  методистів  з  початкового  навчання 
рай(міськ)методкабінетів за темою «Інклюзивна 
освіта в контексті реалій сьогодення»; для спе-
ціалістів районних (міських) управлінь, відділів 
освіти  та  методичних  кабінетів  відповідальних 
за  інклюзивну  освіту  за  темою  «Запроваджен-
ня  інклюзивного  навчання  у  загальноосвітніх 
навчальних  закладах»,  «Роль  педагогічного  ко-
лективу загальноосвітнього навчального закладу 
у розвитку інклюзивної освіти», «Психолого-пе-
дагогічний супровід дитини з особливими освіт-
німи потребами в умовах  інклюзивного навчан-
ня»,  «Організаційно-методичні  умови  професій-
ного  співробітництва  в  інклюзивному  навчаль-
ному закладі»; для керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів за темою «Шляхи впрова-
дження  інклюзивної  освіти  у  загально освітніх 
навчальних  закладах»  та  директорів  опорних 
(пілотних) загальноосвітніх навчальних закладів 

Одеської області, які працюють в умовах інклю-
зії в рамках Міжнародного проекту «ІNOVEST».
На  допомогу  педагогам  області  розроблено 

методичні  та  інформаційні  матеріали:  навчаль-
но-методичний  посібник  «Соціальна  адаптація 
та  інтеграція  в  суспільство  дітей  з  особливи-
ми  потребами  шляхом  запровадження  інклю-
зивного  навчання»  для  практичного  викорис-
тання  педагогічними  працівниками,  які  працю-
ють  в  умовах  інклюзії.  Частина  I,  II;  «Інклю-
зивна  освіта —  шлях  до  рівних  можливостей» 
(рекомендації керівникам навчальних закладів), 
«Психоло го-пе дагогічний супровід організації на-
вчально-виховного процесу для дітей з особли-
вими освітніми потребами в умовах інклюзивно-
го навчання» (методичні рекомендації для вчите-
лів  загальноосвітніх  навчальних  закладів);  «Ін-
дивідуальне  планування  навчально-виховного 
процесу  для  дітей  з  особливими  освітніми  по-
требами в умовах  інклюзивного навчання»  (ре-
комендації  вчителям  початкових  класів  ЗНЗ); 
«Спеціальні  заклади  як  кадровий  та  навчаль-
но-методичний ресурс інклюзивної освіти»; «Ор-
ганізаційно-методичні  умови професійного  спів-
робітництва в інклюзивному навчальному закла-
ді»; «Оценивание учебных достижений учащих-
ся начальных классов в условиях инклюзивного 
обучения»; «Готовність педагогічних працівників 
закладів освіти до роботи з дітьми з особливи-
ми потребами в умовах інклюзії»; «Навчання ді-
тей  з  РДА  у  спеціальному  загальноосвітньому 
закладі як одна із форм підготовки аутичних ді-
тей до шкільного навчання та адаптації в соці-
ум»  (методичні  рекомендації  для  педагогічних 
працівників, які працюють з дітьми з аутичними 
порушеннями в умовах інклюзивного навчання).
Запроваджено нові теми лекційних, семінар-

ських та практичних занять, спецкурси для слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації: «Індивіду-
альний  і  диференційований  підхід  до  навчання 
учнів в  інклюзивному класі. Впровадження мо-
дифікацій та адаптацій у процес навчання як по-
казник ефективності співробітництва», «Психо-
лого-педагогічні  компетенції  сучасного вчителя 
з питань охорони дитинства та реалізація права 
на рівний доступ до якісної освіти дітей з осо-
бливими потребами», «Організаційно-методичні 
умови професійного співробітництва в інклюзив-
ному  навчальному  закладі»;  «Формування  про-
фесійної  компетенції  педагогічних  працівників 
в умовах інклюзивної освіти»; «Формування то-
лерантного  відношення  до  дітей  з  особливими 
освітніми потребами»; «Застосування цифрових 
лабораторій Fourier в інклюзивній освіті».
Працівники лабораторії постійно надають кон-

сультації  методистам  рай(міськ)методкабінетів, 
керівникам та педагогічним працівникам навчаль-
них закладів з питань організації інклюзивного 
навчання,  особливостей  психолого-педагогічної 
реабілітації, соціалізації та інтеграції у суспіль-
не життя дітей з особливими освітніми потреба-
ми,  ознайомлення  з  корекційними  програмами, 
методичними посібниками, належними засобами 
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для здійснення навчального процесу з урахуван-
ням  своєрідних  особливостей  освітніх  потреб.
Отже,  відповідна підготовка педагогів  є  не-

обхідною передумовою впровадження і розвитку 
моделі інклюзивного навчання дітей у дошкіль-
них та загальноосвітніх навчальних закладах об-
ласті. Вона надається як елемент базової осві-
ти, а також у вигляді перепідготовки та прове-
дення різних форм методичної роботи.

Висновок.  Втілення  інклюзивних  принципів 
у життя вимагає змін не лише у психолого-пе-
дагогічному супроводі, але й у науково-методич-
ній підготовці фахівців у системі післядипломної 
педагогічної освіти. Робота з дітьми з особливи-
ми освітніми потребами вимагає високого рівня 
вчительської  компетентності  та  організаційних 
змін,  спрямованих  на  підвищення  ефективнос-
ті навчального процесу. Професійна компетент-
ність вчителя інклюзивного класу має формува-
тися в умовах системної науково-методичної ро-
боти, яка дає доступ до засвоєння знань про ін-
клюзію,  є  основою  його  безперервного  профе-
сійного розвитку і вдосконалення.
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А н н о т а ц и я

В статье рассматривается процесс становления готов-
ности педагога к работе в условиях инклюзии в системе 
последипломного педагогического образования.

Ключевые слова:  инклюзивное  образование,  профес-
сиональная  готовность,  дети  с  особыми  образовательны-
ми потребностями.

A n n o t a t i o n

In the article the problem of professional teachers’ readi-
ness for activity in conditions of inclusive education in the 
content of the post high school education has been discussed.

Key words:  inclusive  education,  professional  readiness, 
children with special educational needs.
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навчання Дітей з раннім Дитячим аУтизмом 
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із форм піДготовки аУтичних Дітей  
До Шкільного навчання та аДаптації в соціУмі

В статті розглядаються найбільш типові риси дітей з раннім аутизмом, а саме: надмірна вибірковість сти-
мулу, обмежена мотивація,  самостимулюючі реакції  та ехолалія. Проаналізовано роботу трудового колективу 
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 34 I—II ступенів», який протягом 9 років працює 
над проблемою створення ефективних засобів навчання дітей з аутизмом.

Ключові слова: діти з раннім дитячим аутизмом, неконтактні діти, самостимулюючі реакції та ехолалія, ко-
рекційно-розвивальна робота при аутизмі, соціально-освітній простір, комунікація, соціалізація та саморегуляція.

Постановка проблеми. Головною метою со-
ціального розвитку сучасного суспільства є ви-
ховання  поваги  до  людського  розмаїття,  вста-
новлення принципів толерантності, солідарності 
та безпеки, що забезпечує захист та інтеграцію 

в соціум усіх верств населення, в тому числі ді-
тей та людей з особливими потребами. З-поміж 
викликів,  що  постають  перед  нашим  суспіль-
ством, надзвичайно гострим є забезпечення рів-
ного доступу до освіти всіх дітей, особ ливо тих, 
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хто  потребує  спеціальних  умов  виховання,  ко-
рекційного навчання та розвитку, соціальної ін-
теграції  в  реальне життя.  Означена  проблема 
стосується всіх аномальних дітей, зокрема з ау-
тистичним спектром порушень, виховання яких 
важким тягарем лягає на плечі їхніх батьків.
У  статті  особлива  увага  приділяється  сис-

темі  роботи  спеціального  навчального  закладу 
з організації освіти для дітей з аутичними пору-
шеннями, ефективності навчально-виховної, ко-
рекційно-розвивальної роботи, яка досягається 
шляхом застосування відповідних форм  і мето-
дів навчання і забезпечення учнів сучасними на-
вчальними та реабілітаційними засобами.

аналіз праць та публікацій. В Україні проб-
лему  аутичних  дітей  дослід жують  вчені  інсти-
туту спеціальної педагогіки національної акаде-
мії  педагогічних  наук  України,  Київського  на-
ціонального  університету  імені М. П. Драгома-
нова,  Одеського  державного  університету  іме-
ні К. Д. Ушинського та інші.
Аналіз  результатів  наукових  досліджень 

останніх років, висвітлених у фундаментальних 
працях Л. Андрушко, В. Бондаря, А. Гаврилова, 
А. Колупаєвої, С. Миронової, Т. Сак, М. Сварні-
ка, В. Сіньова, Л. Савчук, О. Таранченко, В. Та-
расуна,  О. Хохліної,  Д. Шульженко, М. Шере-
мета  та  інших,  дозволив  узагальнити  досвід 
 щодо правильно організованої корекційно-розви-
вальної роботи з дітьми з аутичними порушен-
нями,  зрозуміти  особливості  її  змісту  і  відмін-
ності від аналогічної роботи в умовах спеціаль-
ного  навчального  закладу  для  дітей  з  іншими 
нозо логіями.

Метою статті  є  висвітлення  особливостей 
навчання та виховання дітей з раннім аутизмом; 
розкриття етапів корекційної роботи при аутиз-
мі, зокрема: «Встановлення емоційного контак-
ту  і подолання негативізму у спілкуванні  з до-
рослими, нейтралізація страхів» та «Подолання 
труднощів цілеспрямованої діяльності дитини».
Для  навчання  дітей  з  раннім  аутизмом  іс-

нує  велика  кількість  різноманітних  форм  осві-
ти  у  звичайних навчальних  закладах.  Таких  ді-
тей можна побачити в реабілітаційних кабінетах 
для дітей з обмеженими можливостями, в окре-
мих  класах  для  дітей  з  розладами  поведінки, 
у спеціальних класах для навчання аутичних ді-
тей  і,  навіть  у  звичайних  класах  серед  загаль-
ного потоку учнів.
Необхідність  особливих  форм  організації 

освіти для дітей з раннім аутизмом пояснюєть-
ся  тим, що  вони  мають  певні  характеристики. 
Як  правило,  вони  мають  коефіцієнт  розумово-
го  розвитку  вище  F70,  проте  обмежена  това-
риськість  дитини  може  бути  наслідком  різних 
причин: боязкості, вразливості, лякливості, емо-
ційних порушень  (депресії),  незначної  потреби 
у спілкуванні.
За офіційними даними Департаменту медич-

ної  статистики Міністерства  охорони  здоров’я 
України за останні роки рівень дитячої інвалід-
ності в Україні збільшився на 9,4 %. У струк-

турі причин  інвалідності серед дітей на першо-
му місці хвороби вроджених аномалій —  23,1 %, 
на  другому  місці  хвороби  нервової  системи —  
21,5 %, в тому числі розлади психіки та пове-
дінки —  15,9 %.  Частота  прояву  хвороби  ран-
нього дитячого аутизму 1: 800 дітей, які лікарі 
часто плутають з дитячою шизофренією.
Деякі  діти,  яким  пізніше  ставлять  діагноз 

«аутизм», з’являються на світ з витонченим, ін-
те лігентним  виразом  обличчя,  як  зазначив 
Л. Кан нер, один з перших дослідників аутизму, 
це «обличчя принца».
Аутизм —  це загальний недорозвиток дитини, 

який характеризується викривленим розвит ком 
психіки  з  переважним  порушенням  соціальної 
перцепції,  комунікативної  поведінки,  недороз-
витком емоційно-вольових функцій.
Причину  аутичних  проявів  у  дитини  одно-

значно  не  встановлено.  Сучасні  міжнародні  ді-
агностичні  системи  підкреслюють  значущість 
біо логічних  порушень  та  називають  причина-
ми  аутиз му  психологічні  і  середовищні  чинни-
ки, орга нічні неврологічно-біологічні порушення 
і генетичний фактор.
Враховуючи, що  зазначені  порушення  вияв-

ляються в ранньому віці та супроводжують лю-
дину  все життя,  слід  зазначити:  вчасно  розпо-
чата ефективна корекційна робота уможливлює 
достатню адаптацію особи з аутизмом до спіль-
ноти  інших  людей,  а  аутичні  порушення  мож-
на  сприймати  як  особливий  спосіб життя,  хо-
ча  багато  в  чому  відмінний  від  того,  який  ма-
ють звичайні люди.
Різноманітні форми синдрому раннього дитя-

чого  аутизму містять  в  собі  весь  спектр  афек-
тивних порушень: це страхи, агресія, самоагре-
сія,  афективна  перенасиченість  і  виснаженість 
контактами із зовнішнім світом, відсутність са-
мих способів цього контакту  і  заміна  їх   діями, 
емоційна дезорганізованість, розлади поведінки, 
пов’язані  з  відсутністю певних  афективних  на-
вичок.
Не розуміючи, що коїться з їхньою дитиною, 

та маючи образу на лікарів, які, зазвичай, скла-
дають негативні прогнози щодо подальшого роз-
витку особливої дитини, батьки шукають допо-
моги в нетрадиційних методиках, втрачаючи час 
на  кваліфіковану  психолого-педагогічну  корек-
цію цієї недуги.
На сучасному етапі розвитку теорії і практи-

ки корекційної педагогіки більша частина дітей з 
аутичними порушеннями не охоплені корекційно-
розвивальною роботою в умовах школи, а вихо-
вуються вдома. Діти з таким порушенням у роз-
витку психіки гостро потребують систематичної 
корекційної медико-психолого-педагогічної допо-
моги  спеціалістів-дефектологів,  а  їх  батьки —  
консультації з питань виховання дитини в сім’ї.
Створення класів для дітей з аутичними по-

рушеннями  на  базі  Одеської  школи-інтернату 
№ 34 зумовлено соціальною необхідністю. Лише 
в умовах корекційної школи діти зазначеної но-
зології зможуть отримати комплексну допомогу 
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в навчанні, соціалізації, підготовці до самостій-
ної життєдіяльності, до існування в соціумі без 
постійного стимулювання ззовні, а також отри-
мати навички професійної діяльності. Корекцій-
не навчання дає позитивні результати: поведін-
ка дитини стає адекватною і більш керованою, 
розвивається інтерес до будь-якої діяльності, що 
замінює дитині безцільне проведення часу і ро-
бить її поведінку більш спрямованою, емоційно 
насиченою і контактною, готує дитину до сприй-
няття програми масової школи, або продовжен-
ня навчання в класах для розумово відсталих ді-
тей в умовах спеціального навчального закладу.
Останнім часом корекційна педагогіка харак-

теризується посиленою увагою до поглибленого 
вивчення особливостей психічного розвит ку ау-
тичних дітей, їх когнітивних можливостей, до ви-
явлення особливостей формування у них пізна-
вальних психічних функцій, розвитку емоційно-
вольової сфери, соціальних відносин, комуніка-
тивної поведінки. Оскільки порушення аутично-
го спектра є наскрізними, то позитивний вплив 
на розвиток дитини має відбуватися комплексно.
Аутичні діти є дуже різними за своїм інтелек-

туальним,  емоційним,  комунікативним  розвит-
ком, тому допомога дитині —  це: заняття з пси-
хологом; забезпечення увагою і любов’ю; надан-
ня відчуття безпеки; привчання до обіймів; мі-
мічних  реагувань;  самостійності;  музики;  скла-
дання пазлів тощо.
Перед вчителем аутичних дітей часто постає 

запитання «Чому я маю навчити?». На нього не-
має  однозначної  відповіді,  а  навчальні  плани  і 
програми, які розробляються спеціально для та-
ких  учнів  на  комерційних  основах,  переважно 
відсутні. Тому, як і раніше, педагоги обмінюють-
ся досвідом роботи з дітьми з аутичними пору-
шеннями, діляться своїми успіхами та невдача-
ми, що створює основу для ефективного навчан-
ня  дітей  такої  нозології.  Саме  над  цією  проб-
лемою працює педагогічний колектив Одеської 
спеціальної школи-інтернату № 34.
Організація роботи з дітьми з аутичними по-

рушеннями  на  базі  Одеської  спеціальної  шко-
ли-інтернату  № 34  розпочалася  зі  створення 
регіонального  експериментального  майданчика 
при тісній співпраці управління освіти  і науки 
Одеської обласної державної адміністрації, Київ-
ського  національного  педагогічного  університе-
ту  імені М. Драгоманова  та  колег  із школи-лі-
цею міста Норршопінг (Швеція).
Для кожної дитини була створена навчальна 

програма, над якою працювали вчителі початко-
вих класів, вихователі, психолог, медичні праців-
ники, адміністрація школи-інтернату, волонтери 
та  батьки.  В школі  були  обладнані  навчальні, 
ігрові  та  сенсорна  кімнати,  придбано  навчаль-
не обладнання. Для більшості учнів найбільшою 
проблемою  стали  слабкі  навички  усного  мов-
лення,  «наскрізний  погляд»,   неадекватна  реак-
ція на нове, відсутність контакту з однолітками.
Дорослі добре пам’ятали про 5 «не» у роботі:
1)  не говорити голосно;

2)  не робити різких рухів;
3)  не дивитись пильно в очі дитини;
4)  не звертатись напряму до дитини;
5)  не бути занадто активними і  нав’яз ли ви ми.
Успіхом вважалось, якщо дитина погоджува-

лася  бути  поряд,  пасивно  слідкувала  за  діями 
дорослих.  Для  підняття  настрою  організовува-
лися емоційно-яскраві  ігри з музикою, світлом, 
водою, кульками, мильними бульбашками, а та-
кож хвилини сенсорної аутостимуляції.
Для  дітей  з  аутизмом  дуже  важлива  ціле-

спрямована  діяльність,  навчання  спеціальним 
нормам поведінки, розвиток здібностей. Врахо-
вуючи, що  діти швидко  втомлюються,  відволі-
каються, необхідно часто змінювати види діяль-
ності,  звертати  увагу  на  готовність  дитини  до 
взаємодії з вчителем чи вихователем.
У дитини з аутизмом є особлива потреба у збе-

реженні постійності в обстановці, слідку ванні за-
веденому порядку, важко  формується правильне 
емоційне реагування на  зовнішні прояви (через 
міміку, жести, пантоміміку). Потрібно викорис-
товувати  режим,  розклад,  картинки,  малюнки, 
чергувати працю і відпочинок та спрямовувати 
роботу на корекцію емоційно-афективної сфери.
На першому етапі роботи з дітьми з аутични-

ми порушеннями команда школи-інтернату ство-
рила  творчо-ініціативну  групу  та  належну  ма-
теріальну базу  для  забезпечення  ефективності 
експерименту;  спрямувала роботу на розвиток 
у  своїх  вихованців життєвих  навичок,  необхід-
них для перебування вдома, в школі та суспіль-
стві; розробила інтеграційні та інклюзивні заса-
ди  процесу  корекційного  навчання  та  вихован-
ня дітей з аутичними порушеннями, організува-
ла навчальний простір для кожної дитини відпо-
відно до вимог методик, розроблених Інститутом 
корекційної педагогіки та психології Київ ського 
національного  педагогічного  університету  іме-
ні М. П. Драгоманова.
Відповідно до стану розвитку дитини визна-

чалися зміст і форми корекційних програм для 
навчання  дітей  підготовчої  групи  з  раннім  ау-
тизмом. Вчителі-дефектологи допомагали дітям 
адаптуватися до колективу з перспективою по-
дальшої  їх  соціалізації  через  корекційну  робо-
ту, яка складається з двох основних напрямків:
— подолання  афективної  патології,  встанов-

лення контакту з аутичною дитиною;
— формування  цілеспрямованої  діяльності, 

спрямованої на посилення психологічної  актив-
ності аутичної дитини.
Співробітництво з науковцями, колегами та 

батьками  сприяло  розробці  та  апробації  мето-
дик  і програм для навчання дітей з аутичними 
порушеннями за наступними психокрекційними 
напрямками:
— психогімнастика;
— психолінгвістика;
— нейропсихологія.
Психогімнастика —  це  курс  спеціальних  за-

нять (етюдів, ігор, вправ), спрямованих на роз-
виток  і  корекцію  різних  психічних  явищ  дити-
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ни (як пізнавальної, так і емоційно- особистісної 
сфери). Під час проведення психогімнастики під-
даються корекції комунікація, соціалізація та са-
морегуляція. На заняттях з психогімнастики ді-
ти  вчаться  керувати  емоціями,  опановують  аз-
буку виразу емоцій. Психогімнастика допомагає 
дітям долати бар’єри в спілкуванні, краще зро-
зуміти себе й інших, знімати психічну напругу, 
дає можливість для самовираження. До струк-
тури занять входять: ритміка, гімнастика, спіл-
кування,  поведінка. Всі  заняття  з психогімнас-
тики будуються тільки на уявному матеріалі, то-
му використання реальних предметів недоцільне, 
оскільки  це  відволікає  увагу  дітей  на  атрибу-
тику,  перетворює  психогімнастику  на  гру,  уя-
ва  створює образ, розфарбовує його  емоціями 
і рухами.
Психолінгвістика надає можливість вивчати 

інтелектуальні та мовленнєві процеси, за допо-
могою яких формується та реалізується мовлен-
нєва діяльність аутичних дітей.
Психокорекційна робота з підготовки аутич-

них  дітей  до  навчання  в школі  спрямована  на 
корекцію  спотвореного  психічного  розвитку  ді-
тей-аутистів і підготовку їх до вступу у навчаль-
ний заклад.
Нейропсихологія поєднує в собі психологію 

і  неврологію,  вивчає  механізми  мозку,  що  ле-
жать в основі пізнавальної діяльності, та зміни 
при ураженнях мозку.
Слід  зазначити, що  підготовка  аутичних  ді-

тей  до  навчальної  діяльності може   складатися 
з 10 розділів, в яких визначається зміст корек-
ційно-виховної  роботи  з  урахуванням  вікових 
особливостей  дітей  та  структури  вищезгадано-
го порушення:

I. «Розвиток загальної моторики»
Завданням цього розділу є подальший розви-

ток загальної моторики, вироблення правильної 
постави, більш плавних, енергійних, точних та 
координованих рухів, удосконалення рівноваги.
З метою досягнення позитивних результатів 

передбачено удосконалення так званих основних 
рухів:  ходьби,  бігу,  повзання,  кидання,  стриб-
ків, координація рухів,  здатності підтримувати 
рівновагу тіла.

II. «Розвиток дрібної моторики»
Завданням  даного  розділу  є   удосконалення 

дрібної  моторики  з  метою  підготовки  руки  до 
письма. Під час занять формуватимуться нави-
чки роботи  з  інструментами  (керування ними), 
розвиватимуться різноманітні дії рук, координа-
ція рухів обох рук, координація взаємодії руки 
та ока, зоровий контроль.

III. «Розвиток сенсорних здібностей» (сен-
сорної адаптації)
Завданням  є  навчання  дітей  інтегрувати 

сенсорну  інформацію різних рівнів сприймання 
для формування  реальності  картини  їх  оточен-
ня. Розвиток сенсорних здібностей охоплює та-
кі етапи:
— формування  сенсорних  еталонів  стійких, 

закріплених  у  мовленні  уявлень  про  кольори, 

геометричні фігури і співвідношення за величи-
ною між кількома предметами;
— навчання способом обстеження предметів 

розрізняти їх форму, колір та величину і вико-
нувати більш складні окомірні дії;
— розвиток  аналітичного  сприймання:  вмін-

ня  орієнтуватися  у  поєднаннях  кольорів,  роз-
членовувати форму предметів, виділяти окремі 
вимірні величини.

IV. «Ігрова діяльність» —  проведення пси-
хотерапевтичної роботи під час гри.
Передбачає встановлення контакту з аутич-

ною дитиною, звільнення  її від страху  і напру-
ження. Вирішення даних завдань буде здійсню-
ватися за допомогою сенсорних ігор, стереотип-
них ігор, елементів сюжетно-рольової гри, тера-
певтичних ігор, психодрам, спільного малювання.

V. «ознайомлення з оточуючим»
Включає  розвиток  у  дитини  вміння  оперу-

вати лише уявленнями —  формувати наочно-об-
разне мислення.
Цей розділ передбачає роботу за наступним 

планом:  ознайомлення  з  об’єктами  довкілля, 
з  явищами природи,  ознайомлення  з  соціумом.

VI. «Формування комунікативних здібнос-
тей»
Завданням є розвиток потреби у спілкуван-

ні аутичної дитини в процесі формування ціле-
спрямованої поведінки. Вирішуватись це завдан-
ня  буде шляхом  використання  методу  емоцій-
но-смислового коментування дорослими подій та 
діяльності, що мали місце в житті аутичної ди-
тини;  методу  ритмічного  постукування  в  такт 
улюбленому  віршику;  створення  «підштовхую-
чих» ситуацій під час спільної діяльності і т. д.

VII. «Формування навичок поведінки» 
(модифікація поведінки)
Характерною рисою розділу є корекція регу-

лятивної функції. У процесі роботи дитина має 
навчитися:
— встановлювати зоровий контакт;
— наслідувати загальні дії;
— наслідувати дії з предметами, дрібні і тон-

кі рухи;
— наслідувати рухи вимови;
— розрізнювати назви частин тіла;
— орієнтуватися в предметах оточення;
— впізнавати предмети за їх призначенням;
— впізнавати  та  називати  окремі  реальні 

предмети та виконувати окремі дії з ними і т. д.
VIII. Соціалізація
Метою розділу є  забезпечення адаптації  ді-

тей в оточуючому їх світі та формування таких 
суспільно важливих ланок особистісного розвит-
ку як моральний розвиток, працетерапія та на-
вички самообслуговування.

IХ. Формування елементарних математич-
них уявлень
Завданням даного розділу є допомога в ово-

лодінні  дитиною  вміннями  розпізнавати  колір, 
форму,  величину,  кількість  площинних  фігур 
та переносити засвоєні уявлення про ці ознаки 
на об’ємні предмети реального світу.
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Подальша робота над формуванням елемен-
тарних математичних уявлень з дітьми-аутиста-
ми будується на навчанні  помічати  виразні  за-
соби (колір, форми предметів); використовувати 
відомі геометричні форми як еталони для визна-
чення форми  предметів;  аналізувати  предмети, 
які складаються з кількох частин; порівнювати 
за  величиною;  формувати  навички  лічби  у  ме-
жах 5—10; співвідносити цифру з числом і чис-
ло з цифрою у межах 5—10; порівнювати пред-
метні, цифрові нерівності і т. д.

Х. Формування навчальної діяльності
Завданням розділу є формування необхідних 

складових  для  подальшого  засвоєння  набутих 
знань,  умінь  і  навичок.  Робота  полягає  у  на-
ступному:
— вчити підпорядковувати власну діяльність 

організаційним вимогам навчального закладу;
— вчити  використовувати  предмети  за  при-

значенням;
— вчити класифікації;
— вчити  спочатку  розуміти,  пізніше —  нази-

вати найбільш звичайні і важливі слова;
— вчити розуміти прийменники, займенники, 

дієслова;
— вчити відповідати на прості запитання;
— вчити  користуватися  основними  речення-

ми: «У мене є...»;
— вчити  розуміти  і  користуватись  теперіш-

нім і минулим часом;
— розвивати  увагу,  пам’ять,  інші  психічні 

процеси.
У зв’язку з тим, що в Україні не було спеціа-

лістів по роботі з аутичними дітьми, педагогічна 
команда Одеської школи-інтернату № 34 шука-
ла дієві шляхи оволодіння практичними знання-
ми та вміннями у шведських, польських, фран-
цузьких, американських дефектологів на числен-
них практичних семінарах та тренінгах.
Набутий за 9 років досвід корекційної робо-

ти систематизовано та критично переосмислено. 
В результаті були сформовані наступні важливі 
засади щодо організації та проведення корекцій-
ної роботи з дітьми з аутичними порушеннями, 
які  можуть  допомогти  педагогічним  працівни-
кам при роботі із зазначеною категорією дітей:
— опрацьовувати та застосовувати зручний і 

науково обґрунтований  інструментарій для діа-
гностики і подальшої побудови програми індиві-
дуального розвитку дитини з аутизмом;
— орієнтуватись на інтерес дитини («йти за 

дитиною»), виявляти її сильні сторони, викори-
стовувати її мотивацію у розвивальних цілях;
— приділяти  серйозну  увагу  становленню 

сенсомоторних процесів з метою активації роз-
витку всіх вищих психічних функцій дитини;
— організовувати комплексні заняття у мікро-

групах, закріплюючи за кожною дитиною окре-
мого педагога, який допомагатиме  їй виконува-
ти всі види навчально-розвивальної діяльності;
— в  залежності  від  рівня  розвитку  дитини 

вміти створювати комфортне чи розвивальне се-
редовище для занять; при залученні батьків як 

помічників, закріплювати їх не за власною, а за 
іншою дитиною, що підвищує ефективність вза-
ємодії як батьків, так і дітей;
— розгортати дослідницьку роботу, опрацьо-

вувати методики і програми для втілення ефек-
тивних  здобутків  власного  досвіду,  організову-
вати семінари;
— організовувати  корекційні  табори  для  ро-

дин, які мають дітей з аутизмом.
В  результаті  організації  практичної  роботи 

з  дітьми, що мають  аутичний  спектр  розладів, 
можна використовувати наступні напрями діяль-
ності:

1. Робота з дітьми:
а)  комплексна діагностика психічного стану 

дитини;
б)  розробка  індивідуальної  програми  корек-

ції та розвитку дитини;
в)  здійснення  корекційно-розвивальної  про-

грами;
г)  проведення  систематичного  моніторингу 

розвитку дитини;
д)  супровід  у  процесі  інтеграції  дитини 

в освітній простір.
2. Підтримка родини:
а)  консультування щодо індивідуальних осо-

бливостей  дитини  та  оптимальних  умов  її  роз-
витку;
б)  інформаційно-методичне забезпечення;
в)  організація груп взаємодопомоги;
г)  психологічні  заняття,  тренінги,  семінари, 

лекції для батьків;
д)  психотерапія родини.
Корекційно-розвивальна робота з аутичними 

дітьми вимагає від адміністрації навчального за-
кладу та педагогів створення атмосфери радос-
ті й успіху та орієнтир на повноцінне залучення 
кожної  дитини  у  навчально-розвивальну  діяль-
ність.  Проведення  комплексних  занять:  музич-
них,  ігрових,  психомоторних  тощо.  Всіма  засо-
бами  впливати  на формування  здатності  дітей 
до   взаємодії,  використовуючи  будь-які  можли-
вості з метою, щоб діти бачили, чули, відчува-
ли один одного, вміли радіти один одному і ро-
зуміти, що разом —  веселіше і цікавіше.
Для надання допомоги родинам, що вихову-

ють аутичних дітей,  слід проводити спеціальні 
семінари-тренінги з метою налагодження інтен-
сивної  корекційної  роботи  для  дітей,  усіма  до-
ступними  засобами  сприяти  підвищенню  бать-
ківської особистісної компетенції.
На корекційно-розвивальних тренінгах бать-

ки мають унікальну можливість ознайомитися з 
новими адаптаційними здібностями своїх дітей, 
набути  корисних  навичок  їх  виховання,  опану-
вати  нові  форми  та  методи  взаємодії  з  влас-
ною дитиною.
Залучення батьків до творчої діяльності (по-

всякденні  імпровізаційні дитячі вистави та під-
готовка власної вистави) є однією з важливих 
умов позитивного впливу на особистість кожно-
го  з  батьків. Ця діяльність  здійснюється  в  ат-
мосфері  емоційного  піднесення,  розкутості,  гу-
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мору, що  сприяє  вивільненню  творчого  потен-
ціалу батьків.
Набутий  досвід  дозволяє  також  визначити 

необхідні професійні якості для педагога, який 
працює з аутичними дітьми:
— передусім  це  має  бути  велика  зацікавле-

ність до аутичних дітей і бажання пізнавати їх-
ні неповторні риси;
— чутливість до індивідуальних проявів дітей 

з  аутизмом,  вміння  їх  розуміти,  підхоплювати, 
обігравати їхню активність (або цікавість до чо-
гось)  і  особливо  вокалізацію;  творчо  поширю-
вати межі наявних у дитини стереотипів; вміти 
максимально використовувати потенціал дитини;
— прагнення  оволодівати  знаннями  зі  спеці-

альної корекційної педагогіки і психології, дола-
ти межі власних стереотипних проявів, розвива-
ти вміння співати, грати на музичних інструмен-
тах,  танцювати,  виявляти  акторську  майстер-
ність, стати своєрідним  інструментом, здатним 
у  будь-який  момент  привернути  і  підтримати 
увагу  аутичної  дитини,  захопити  її  тією  діяль-
ністю, яка пропонується, створити для неї про-
стір самовиявлення у зовнішньому світі;
— вміння  гнучко  змінювати  стиль  взаємодії 

з  дитиною  відповідно  до  її  стану:  так,  напри-
клад, за наявності у дитини низького тонусу —  
активізувати,  емоційно  сприяти  на  продуктив-
ну діяльність;
— використовувати передусім засоби послаб-

лення напруги та аутитчних захистів;

— спроможність  підтримувати  в  собі  стан 
психоемоційної  мобілізації  та  миттєво  орієнту-
ватися в актуальній ситуації.
Зважаючи  на  непередбачуваність  аутичних 

дітей, педагог має бути готовий до агресивних 
і аутоагресивних проявів, характерних для дея-
ких з них, та вміти надавати їм конструктивної 
форми; спрямовувати на успіх та вміння бачити 
позитивні зрушення у розвитку дитини.
Орієнтир  на  ефективну  допомогу  аутичним 

дітям  та  їхнім  родинам  зобов’язує  вчителя  по-
стійно підвищувати власний рівень майстернос-
ті, а також шукати однодумців, для яких така 
робота є справою життя.
Таким  чином,  подолання  аутизму  потребує 

координованих зусиль зацікавленої родини, обі-
знаних і вмілих фахівців, самої дитини, яка з ча-
сом починає виявляти волю до боротьби.
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У статті висвітлюється історія започаткування та розвитку Одеського обласного та всеукраїнського фести-
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вдання, особливості та підводяться підсумки одинадцятилітньої діяльності.
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Збереження  здоров’я  дітей  та  молоді  є  од-
ним із найважливіших завдань освітньої галузі. 
На межі століть статистика засвідчила про за-
гострення  в  Україні  негативних  явищ  і  поши-
рення небезпечної поведінки серед дітей та мо-
лоді. Державними та недержавними організаці-
ями було ініційовано низку просвітницьких про-
грам, спрямованих на попередження негативних 
звичок та формування здорового способу життя 
дітей і молоді України, які дали свій позитивний 
результат. Одним з таких просвітницьких захо-

дів став фестиваль —  конкурс «Молодь обирає 
здоров’я»,  ініційований у 2001 році приватним 
позашкільним навчальним закладом «Одеський 
валеологічний центр» (директор Волкова Л. Й.) 
та  підтриманий  департаментом  освіти  і  науки, 
управлінням у справах сім’ї та молоді Одеської 
обласної державної адміністрації, Одеським об-
ласним інститутом удосконалення вчителів.
З 2001 по 2004 роки здійснювалась розроб-

ка положення про фестиваль, супроводжуючої 
документації  та  відбувалося  погодження  з  ор-



’15 21«Íàøà øêîëà», ¹ 4

ганами державної  влади. Вперше в якості  екс-
перименту фестиваль був проведений у грудні 
2004  року  на  базі НВК № 84 м.Одеси  (дирек-
тор Ілько А. В., керівник гуртка Горінов П. В.) 
серед  загальноосвітніх  закладів  Київського  ра-
йону.  Наступним  етапом  став  Одеський  місь-
кий етап фестивалю —  конкурсу «Молодь оби-
рає здоров’я». Ці експериментальні етапи пока-
зали  ефективність  даного  просвітницького  за-
ходу,  і  в  травні  2005  року  проведено  перший 
обласний, у 2006 році —  другий обласний фес-
тиваль —  конкурс  «Молодь  обирає  здоров’я» 
на  базі  Дитячого  центру  «Молода  гвардія». 
З  2007  року  фестиваль —  конкурс  «Молодь 
обирає здоров’я» стає щорічним системним за-
ходом  (розпорядження Одеської  обласної  дер-
жавної  адміністрації  від  12  січня № 5/А-2007 
«Про проведення щорічного обласного фестива-
лю-конкурсу «Молодь обирає  здоров’я»),  який 
проходить з грудня по квітень в усіх містах та 
районах  області  і  в  якому  на  всіх  етапах що-
річно  беруть  участь  понад  5000  дітей  і  моло-
ді  віком  від  10  до  25  років,  учні  та  студен-
ти  закладів  освіти,  представники  громадських  
організацій.
За  одинадцять  років  в Одеському  обласно-

му  етапі  фестивалю  взяло  участь  353  коман-
ди, 3530 безпосередніх учасників з числа дітей, 
учнівської і студентської молоді, педагогів, пред-
ставників молодіжного оргкомітету.
На всіх етапах (внутрішньошкільних, район-

них,  міських,  обласному)  за  одинадцять  років 
в Одеській області взяло участь більше 110 000 
дітей, учнівської  і  студентської молоді, педаго-
гів,  батьків,  представників  державних  та  гро-
мадських організацій, з яких близько 44 000 без-
посередніх учасників та 66 000 глядачів фести- 
валю.
Під час проведення обласного фестивалю йо-

го  досвід  вивчали  представники Міністерства 
освіти  і  науки  України  і  Міністерства  Украї-
ни у справах сім’ї молоді та спорту. У 2008 ро-
ці було проведено перший Всеукраїнський фес-
тиваль —  конкурс  «Молодь  обирає  здоров’я», 
який  показав  доцільність  і  ефективність  такої 
форми  роботи.  У  результаті  успішного  експе-
рименту  з  2009  року  започатковано щорічний 
Всеукраїнський фестиваль  (спільний  наказ Мі-
ністерства  освіти  і  науки  України,  Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту 
від 24.11.2009 р. № 1061/4128 «Про проведен-
ня щорічного  Всеукраїнського  фестивалю-кон-
курсу «Молодь обирає  здоров’я»,  зареєстрова-
ний  у Міністерстві юстиції України  18  грудня 
2009 року № 1228/17244), в якому на всіх ета-
пах щорічно беруть участь близько 250 000 ді-
тей  і молоді  віком  від  10  до  25  років,  учні  та 
студенти закладів освіти всіх областей України.
З  2008  по  2014  роки  проведено  сім  Все-

українських фестивалів-конкурсів «Молодь оби-
рає  здоров’я»,  з  них  перших  п’ять  проведено 
у м. Одесі, на базі Українського дитячого центру 
«Молода  гвардія», шостий  у  м. Києві,  на  базі 

оздоровчого табору «Лідер», сьомий фестиваль 
у 2014 році, через складну ситуацію в Україні, 
проведено заочно.
Метою фестивалю —  конкурсу «Молодь оби-

рає здоров'я» (далі —  фестиваль) є популяриза-
ція i пропаганда здорового способу життя, запо-
бігання негативним проявам серед дітей i моло-
ді, розвиток творчих здібностей молоді.
У процесі розвитку фестивального руху,  його 

завдань та напрямків роботи стратегія зазнала 
певних  змін.  Пріоритетним  вектором  розвит ку 
стає не боротьба з негативом, а створення про-
стору здоров’я та розвиток здоров’я зберігаючо-
го середовища. Саме тому фестиваль стає захо-
дом з новою ідеєю —  законодавцем моди на здо-
ров’я  та  територією  здорового  способу життя 
молоді.
Відповідно  до  нової  стратегії  сформувалась 

філософія  фестивалю,  яка  полягає  у  створен-
ні власного позитивного здорового середовища, 
території  здоров’я,  добра,  краси,  гармонійного 
розвитку  особистості,  простору  любові  і  взає-
морозуміння.
Сьогодні  виступи  команд  мають  позитивне 

спрямування,  молодь  пропагує  за  розвиток  сі-
мейних,  моральних,  духовних  цінностей,  поши-
рення серед дітей і молоді  ідей активної, твор-
чої,  мистецької,  соціально  корисної  діяльності, 
розвиток  миру,  волонтерського  руху,  активної 
громадської  позиції.  До  організації  і  проведен-
ня  фестивалю  залучається  молодь.  Фестиваль 
об’єднує молодь різних областей України, вико-
нує місію здоров’я, миру та благополуччя.
Поєднання комплексу сучасних освітніх тех-

нологій  (тренінгів,  науково-методичних  семіна-
рів, тематичних майстер-класів, презентацій ро-
боти  команд  з  просвітницької  діяльності щодо 
пропаганди здорового способу життя, вікторин, 
конкурсів плакатів, банерів, художніх, творчих 
робіт, фотографій, соціальної реклами, буклетів, 
журналів, інтернет-груп соціальних мереж, сай-
тів,  літературно-музично-спортивних  міні-ком-
позицій,  розважальних  програм,  танцювальних 
майстер-класів, гала-концертів команд —  призе-
рів фестивалю, нагородження призерів і учасни-
ків.) та молодіжної самоорганізації сприяло мак-
симальному  наближенню  змісту  навчально-ви-
ховного процесу до інтересів, потреб і життєвих 
цілей  учнівської  та  студентської  молоді,  а  та-
кож  створенню  молодіжної  території  здорово-
го способу життя.
За роки проведення фестивалю його конкур-

си  і завдання зазнали змін та значно розшири-
лись. До завдань фестивалю, у порівнянні з по-
чатковими, додались наступні:
— поширення серед дітей і молоді ідей актив-

ної, творчої, мистецької, соціально корисної ді-
яльності, розвиток волонтерського руху, актив-
ної громадської позиції;
— впровадження нових форм організації зміс-

товного дозвілля дітей і молоді;
— формування професійно-особистісних якос-

тей майбутніх фахівців та інші.
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Ці  завдання  є  результатом  сучасних  вимог 
суспільства  і  сучасних викликів, які покликані 
вирішувати  актуальні  питання  молоді  та  спря-
мовані на самореалізацію особистості Завдання 
не є сталими, постійно доповнюються і відповід-
но до них розробляються нові конкурси, серед 
яких конкурси буклетів, журналів, інтернет-груп 
соціальних мереж, сайтів та інші.
Сьогодні фестивальний рух динамічно розви-

вається і не може залишатись незмінним, допов-
нення  і  зміни  з’являються  кожного  року.  Но-
ві  конкурси  проводяться  в  експериментально-
му  режимі,  і  програма  фестивалю  передбачає 
наступні етапи та конкурси.
  1. Урочисте відкриття фестивалю.
  2.  Тренінг щодо формування здорового спо-

собу життя дітей і молоді.
  3.  Тренінги,  науково-методичні  семінари, 

тематичні  майстер-класи,  виставки  для  керів-
ників команд, учасників, гостей фестивалю.
  4. Конкурс літературно-музично-спортивних 

міні-композицій
  5. Конкурс соціальної реклами чи презента-

ція  роботи  команди  з  просвітницької  діяльнос-
ті щодо пропаганди здорового способу життя.
  6. Конкурс-вікторина.
  7.  Конкурс  плакатів,  банерів,  художніх, 

творчих робіт.
  8. Конкурс фотографій.
  9.  Конкурс  буклетів,  журналів,  інтер-

нет-груп соціальних мереж, сайтів.
10.  Вечірні  розважальні  програми,  танцю-

вальні майстер-класи.
11.  Гала-концерт  команд —  призерів  фести-

валю, нагородження призерів і учасників.
На  прикладі  розвитку  фестивального  руху 

можна  прослідкувати  проблеми  системного  ха-
рактеру, які накопичувалися протягом багатьох 
років та мають надзвичайну потребу в дерегуля-
ції управлінських функцій, подолання бюрокра-
тизації в системі управління освітою, що перед-
бачено  в Національній  стратегії  розвитку  осві-
ти  в Україні  на період  до  2021 року. Система 
управління має  забезпечувати,  зокрема,  розви-
ток  творчості  молоді,  створювати  умови щодо 
формування здорового способу життя дітей та 
молоді.
У  порівнянні  з  іншими  заходами  подібного 

спрямування  фестиваль-конкурс  «Молодь  оби-
рає  здоров’я»  має  свої  особливості.  Однією  з 
основних особливостей є те, що фестиваль ор-
ганізовується і проводиться при безпосередній 
участі  учнівської  і  студентської молоді. До ор-
ганізації та проведення фестивалю залучається 
молодь на волонтерських засадах в якості моло-
діжного журі, оргкомітету, який виконує 80 % 
всієї організаційної роботи. У результаті актив-
ної участі молоді в роботі фестивалю кожен її 
представник  реалізує  себе  як  особистість,  мо-
же спробувати і проявити себе в різних видах 
діяльності,  що  у  майбутньому  сприятиме  про-
фесійному  визначенню  та  набуттю  досвіду  ор-
ганізаційної  і  профільної  діяльності, формуван-

ню  професійно-особистісних  якостей,  розвитку 
необхідних компетенцій. Ця діяльність для мо-
лоді надає радість, створює ситуацію успіху та 
є засобом для самореалізації особистості. Фес-
тиваль, крім основних завдань, виконує профо-
рієнтаційну роль.
Важливою  особливістю фестивалю  є  комп-

лексність, системність, що реалізується у поєд-
нанні  з  іншими  формами  роботи —  тренінгови-
ми  таборами  «Здорова  молодь —  здорове  май-
бутнє» за програмою Міністерства освіти і нау-
ки України, Академії педагогічних наук України, 
ПРООН/ЮНЕЙДС  «Сприяння  просвітницькій 
роботі  «рівний-рівному»  серед  молоді  України 
щодо здорового способу життя», участю у бла-
годійних  акціях,  міжнародних  культурно-освіт-
ніх заходах.
Наступною  особливістю  роботи  фестивалю 

є відкритість роботи журі. Рішення журі  із за-
значенням балів кожного члена журі доводяться 
до відома керівників команд і учасників фести-
валю, що є принциповою позицією організаторів. 
Під час зворотного зв’язку здійснюється аналіз 
виступів команд, звертається увага на кращі ви-
ступи та їх деталі, а також зазначаються нега-
тивні елементи виступів (демонстрація негатив-
них  звичок  та  все,  що  з  ними  пов’язано).  Ке-
рівник команди, як публічно, так і індивідуаль-
но, може попросити  кожного  члена журі  дати 
пояснення, чому виставлена та чи інша оцінка. 
Для забезпечення відкритості, прозорості, толе-
рантності в процесі оцінювання організаторами 
здійснюється  попередня  робота  з  членами жу-
рі, де у пріоритет виносяться принципи справед-
ливості, доцільності,  зворотності  зв’язку;  гума-
нізму, співпраці і взаємодії, поваги до команди, 
кожного  її  члена  та  керівника  команди. Керів-
ники та учасники команд зазначають, що саме 
цей процес робить фестиваль найбільш справед-
ливим та демократичним, і в побажаннях зазна-
чають,  що  таку  систему  відкритої  роботи  чле-
нів журі варто запровадити в інших конкурсах.
Перераховані вище особливості зробили фес-

тиваль улюбленим заходом молоді, про що свід-
чать  відгуки  учасників.  «Фестиваль —  це  ціла 
епоха в нашому житті, саме в цей час відбува-
лося наше становлення і завдяки цьому ми ста-
ли особистостями»  (Олійник Юлія, Лиманська 
ЗОШ № 1 Роздільнянського району, нині хоре-
ограф цієї школи, учасниця проектів «Танцюють 
всі» та «Битва хорів»); «Як випускник «школи 
життя», саме так іменую свою участь у фести-
валі «Молодь обирає здоров’я», як людина, яка 
збагнула що є насправді життя, що  є  кожний 
вільний рух твого тіла без кайданів шкідливих 
звичок. Це забути неможливо! Скажу більше —  
це та справа, заради якої варто відвідувати шко-
лу,  принаймні,  я  так  робив! Це  була  моя  сти-
хія, в цьому був весь я. І на останок, хотілося 
б закликати молодь України, яка продовжує цю 
справу «Мрійте, живіть, працюйте і любіть! Хай 
продовжується щасливе  дитинство!  І  хай  про-
довжується життя!»  (Остров Олег,  ЗНЗ № 9, 



’15 23«Íàøà øêîëà», ¹ 4

м.  Ізмаїл).  «Фестиваль  змінив  моє життя,  зро-
бивши  його  яскравим,  здоровим,  активним  та 
творчим.  Вперше  у  фестивалі  я  взяла  участь 
у 10 років, і він став частиною мого життя, по-
чинаючи з самого першого міського фестивалю 
аж до дев’ятого. І за цей час він став життям і 
для моєї сім’ї, друзів, мого найближчого оточен-
ня. Фестиваль є необхідним для молоді та здо-
рового майбутнього нашої країни. Він доводить, 
що свій час можна проводити весело, у гарній 
компанії  та  з  користю  для  себе  й  оточуючих. 
Фестивалю  хочу  побажати  стрімко  розвивати-
ся та з кожним роком зустрічати на своїй сце-
ні  все  більше  здорової,  енергійної  й  таланови-
тої молоді». (Вустян Анастасія, учасниця коман-
ди «Фенікс» м. Ізмаїла, нині студентка 4-го кур-
су Одеського національного університету  імені 
І. І. Мечникова, філологічний факультет). «Если 
бы  тогда,  в  2005  году,  кто-то  сказал,  что  фе-
стиваль  «Молодежь  выбирает  здоровье»  ста-
нет для меня и команды «Энергия» целой жиз-
нью —  наверное,  я  бы  удивилась.  Но  это  так, 
фестиваль —  это настоящая жизнь с ее рожде-
нием, развитием и расцветом. Это огромная се-
мья единомышленников, которые своим приме-
ром привлекают в ряды борцов за здоровый об-
раз жизни все больше и больше молодых людей 
Одещины» (Коваленко Елена Евгеньевна, руко-
водитель  команд  «Энергия+»,  «New  Energy», 
«Энерджайзеры»).  «Фестиваль  для меня —  это 
возможность.  Возможность  воплощать  самые 
невероятные  идеи  на  сцене  и  каждый  раз  от-
крывать  что-то  важное  для  себя  и  для  зрите-
ля.  Возможность  знакомиться  с  новыми  людь-
ми и никогда не терять старых знакомых. Воз-
можность  всегда  быть  рядом  со  своей  коман-
дой, со своей второй семьей и вместе не толь-
ко выступать и репетировать круглыми сутками, 
но и дружить, и любить, радоваться и пережи-
вать  вновь  и  вновь.»  (Буянкова   Майя,  «Энер-
гия+», участница фестиваля с 2005 года, в на-
стоящее  время  студентка  факультета  журна-
листики ОНУ  имени И. И. Мечникова  и  руко-
водитель  команды-победительницы  фестиваля 
«Энерджайзеры»).  «Фестиваль  для  меня —  от-
крытая дверь в новый мир,  где есть возмож-
ность  реализовать  себя,  найти  новые  знаком-
ства, приобрести важные знания, необходимые 
в дальнейшем. Ну, а мне фестиваль еще и по-
мог определиться со  своей будущей професси-
ей!»  (Семко Андрей,  «New Energy»,  руководи-
тель команды «Энерджайзеры»). «Для меня Фе-
стиваль —  это,  как  сон про необыкновенную 
жизнь... В которую ты приходишь, с тобой де-
лятся  эмоциями,  знаниями!  Где  находишь  дру-
зей,  заводишь  полезные  знакомства,  где  при-
ходит  любовь!  С  тобой  рядом  всегда  команда 
единомышленников  и  воля  к  победе!  А  потом 
ты  уходишь,  и  сон-фестиваль  заканчивается... 
Но я с нетерпением целый год жду новый сон, 
чем-то похожий на предыдущий, но одновремен-
но совсем новый! Живи, Фестиваль!» (Пахолок 
Денис, «Энергия+», участник фестиваля с 2005 

года, руководитель команды «ФЛЕШ»). Фести-
валь  допоміг  мені  обрати  майбутню  професію. 
«Молодь обирає здоров’я» вносить у життя мо-
лоді  не  тільки  життєво  необхідні  знання,  що 
обов’язково  знадобляться  в житті,  але  й  про-
сто дарує яскраві враження, він стає справжнім 
святом здоров’я. Фестивалю хочу побажати на-
бирати  сил  та  брати  курс  на  міжнародний  рі-
вень» (Вовченко Надія).
Фестиваль «Молодь обирає здоров’я» у 2013 

році визнано кращим просвітницьким проектом 
Одеської  області  щодо  формування  здорово-
го  способу життя  та  представлено  на Міжна-
родній інформаційній акції «Молодь Україна за 
здоровий  спосіб  життя»у  м.  Києві  за  участю 
представництва Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Ради Європи та Програ-
ми Розвитку ООН.
За  результатами  десятиліття  (2014—2015 

роки) Одеського  обласного  фестивалю-конкур-
су  «Молодь  обирає  здоров’я»  визначено  кра-
щі  команди  закладів  освіти  Одеської  області 
фестивального руху та нагороджено грамотами 
в номінаціях.
1.  За кращу команду десятиліття:
— команда  Лиманської  ЗОШ № 1  Розділь-

нянського району, директор і керівник команди 
Погорєлова  Г. П.
— три  команди Одеського НВК  «Гармонія» 

Київського району м. Одеси, директор Бурдей-
на  І. Д.,  керівники  команди  Коваленко О. Є., 
Буянкова М. В., Семко А.
— команда гімназії № 7 Суворовського райо-

ну м. Одеси, директор Мельник С. В., керівник 
команди Долгій М. М.
2.  За  кращу  просвітницьку  роботу  десяти-

ліття:
— команда гімназії № 1 Приморського райо-

ну  м.  Одеси,  директор  Топчій Л. С.,  керівник 
команди Карпова Л. О.
3.  За  кращу  організацію фестивалю на міс-

цях:
— Київський, Суворовський райони м. Одеси, 

м. Ізмаїл, м. Білгород-Дністровський, Арцизький, 
Красноокнянський, Ренійський райони.
Підводячи підсумки одинадцятиліття органі-

зації і проведення обласного фестивалю-конкур-
су «Молодь обирає здоров’я» та аналізуючи йо-
го  результати,  можна  переконливо  зазначити, 
що він став успішним і улюбленим завдяки лю-
дям,  які  працюють  заради  успіху  дітей  та  мо-
лоді, представникам установ та закладів освіти 
з різних куточків Одещини, команді однодумців, 
серед  яких  Асаржи А. П.  (Ренійський  район), 
Волков В. В. (м. Одеса), Диса С. В. (м. Одеса), 
Ісакова  І. В. (м. Одеса), Довгій М. М. (Суворов-
ський район м. Одеси), Коваленко О. Є.  (Київ-
ський район м. Одеси), Остапенко В. С. (м. Ки-
їв), Помазан Т. І. (м. Ізмаїл), Погорєлова  Г. П., 
(Роздільнянський район), Степаненко О. А. (Ар-
цизький район), Цвікова Н. О. (м. Білгород-Дні-
стровський),  представникам  молоді,  які  вирос-
ли  з фестивалю Цвікова Аня,  ведуча фестива-
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лю, Буянкова Майя, Вітюк Іра, Вустян Анаста-
сія, Пахолок Денис, Семко Андрій та багато ін-
ших. Фестивальний рух успішний там, де є чітка 
взаємодія різних структур, причетних до цього 
руху  (підрозділи  системи  освіти  (відділи  осві-
ти, методичні відділи, заклади освіти), сім’ї, со-
ціальних служб для молоді, служби у справах 
дітей та інших), так найкраще організована ро-
бота щодо організації фестивалю на місцях та 
забезпечення участі в обласному етапі в м.  Із-
маїлі, м. Одесі (Київський, Суворовський райо-
ни),  Красноокнянському,  Ренійському,  Арцизь-
кому, Ананьївському, Саратському, Ізмаїльсько-
му, Роздільнянському, Комінтернівському райо-
нах. Ці райони та міста Одеської області займа-
ють  перші  місця  у  загальному  рейтингу щодо 
організації та участі у фестивалі-конкурсі «Мо-
лодь обирає здоров’я».
У 2014 році, до десятого ювілейного Одесь-

кого  обласного  фестивалю,  проведена  естафе-
та, яка пройшла в усіх (37 територіальних оди-
ницях) районах і містах Одеської області. В хо-
ді  естафети  за  трьома маршрутами  (північним, 
південним та центральним) передавався символ, 
оберіг фестивалю  і  головний  приз —  Берегиня 
та проводились спортивні, театральні масові за-
ходи, в яких взяли участь близько 10 000 учас-
ників.

Кожна історична епоха ставить свої завдан-
ня та приймає свої виклики, і сьогодні, коли на-
ша  країна  проходить  нелегкі  часи  відстоюван-
ня своєї незалежності та суверенітету, учасники 
фестивалю відповідають співпереживанням і ві-
рою у мирне, неймовірно красиве і благополуч-
не майбутнє нашої України. Девізами останніх 
років фестивалю стали  слогани:  «Здорова  кра-
їна —  єдина  Україна»,  «Здорова  країна —  мир-
на Україна».
Одинадцять років для масового заходу —  це 

не великий час, але для кожної дитини, молодої 
людини —  це  кращий  відрізок  його життя,  ко-
ли здійснюються перші самостійні вчинки, при-
ходить  перше  кохання,  спілкування  з  друзями 
стає в пріоритеті.  І участь у фестивалі має ве-
лике  значення  для  кожного  з  його  учасників. 
Про фестиваль можна сказати, що він залишив 
особливий слід у житті кожного його учасника, 
що це дитина, яка досягла свого першого деся-
тиліття та починає жити власним життям, а по-
рівнюючи  з  місцем  народження  фестивалю —  
м. Одеса, про фестиваль можна сказати, що це 
маяк, який вказує шлях до успішного розвитку 
кожної дитини; це перлинка, яка є коштовністю 
та дарує насолоду, радість і щастя; це яскраве 
сонечко,  яке  продовжує  лагідно  гріти  душі  та 
збирати навколо себе друзів.

УДК 37.091.4

В. П. МиТЮХиНа,
методист ООИУУ

некоторые аспекты современных 
пеДагогических проблем и возможные пУти 

их реШения в вальДорфской Школе

Педагогика на всех этапах своего развития 
искала  решение  проблем,  которые  определяло 
развитие  общества.  Современная  система  об-
разования также далека от идеала, к тому же 
породила ряд противоречий. Причиной противо-
речий является отсутствие теоретического обо-
снования  процесса  духовно-нравственного  ста-
новления личности как единого, неразрывно со-
вершающегося  в  различных  сферах жизнедея-
тельности. Истоки всех противоречий в системе 
современного образования лежат в отсутствии 
теоретического  обоснования  процесса  духовно-
го и нравственного становления личности. Дело 
в том, что становление личности человека и по-
лучение образования —  это единое и неразрыв-
ное целое, находящееся в разных системах ко-
ординат человеческой жизни и непосредственно 
отвечающее за нормальную жизнедеятельность. 
Отдельные  науки —  психология,  физиология, 
экология,  педиатрия,  педагогика —  рассматри-
вают человека со своих узкопрофессиональных 

позиций. Однако не интегрированные в единое 
целое  фрагменты  знаний  трудно  использовать 
в  решении  сложных  задач  изучения,  обучения 
и воспитания личности.
Поиск путей решения проблем  образования 

привели к тому, что основные ориентиры в по-
нимании развития и становления личности мож-
но найти с позиций педагогической антрополо-
гии. Антропологический подход к образователь-
ной деятельности предполагает соотнесение лю-
бого знания об образовательных явлениях и вос-
питательных процессах со знаниями о природе 
человека и опирается на антропологические за-
кономерности развития человека. На их основе 
возникла теория и методология решения проб-
лем  становления  и  развития  личности,  а  так-
же выбора технологий обучения, применяемых 
к  конкретным  обстоятельствам.  Антропология 
сфер обучения должна идти рядом с антрополо-
гией человеческого развития. Целесообразность 
этого подхода подтверждается успешным разви-
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тием и становлением «вальдорфских» и «Штай-
нер школ», работающих уже более 95 лет. В на-
стоящее  время  наблюдается  рост  обществен-
ного интереса к вальдорфской педагогике. Это 
объясняется философским мировоззрением, ос-
нованном на антропософской антропологии, ко-
торая положена в основу образовательной кон-
цепции  вальдорфской  педагогики.  Антрополо-
гический подход дает  возможность целостного 
и системного знания о закономерностях разви-
тия человека на основе антропософии (мудрость 
о человеке), положенного в основу педагогиче-
ской  концепции  вальдорфской педагогики,  раз-
работанной  австрийским  философом  и  педаго-
гом  Р. Штайнером  для  педагогов  первой  валь-
дорфской школы. В основу антропософской ан-
тропологии положено представление о человеке 
как  единстве  и  целостности  тела,  души  и  ду-
ха.  Дух  преобразует  душевный  опыт  челове-
ка  в  способности,  которые  реализуются  через 
телесное  проявление.  Каждый  человек  осозна-
ет, что его мышление, чувства и воля исходят 
из его «Я». Понимание закономерностей антро-
пологического развития,  в котором основными 
являются —  закономерности  взаимосвязи  теле-
сного  формирования,  развития  души  и  станов-
ления «Я» человека, дает возможность создать 
педагогический  инструментарий  для  эффектив-
ного  решения  воспитательных  и  образователь-
ных проблем, помогающий педагогам вальдорф-
ских школ преодолевать многие педагогические 
проблемы.
Образовательная  концепция  вальдорфской 

педагогики,  как  путеводная  звезда,  помогает 
педагогу применить свои технологии и методы 
образования и воспитания непосредственно для 
данного класса и конкретного ребенка.
В  рамках  данной  статьи  рассматриваются 

лишь некоторые наиболее характерные пробле-
мы, решением которых озадачены традиционные 
школы,  но  которые  достаточно  успешно реша-
ются в вальдорфской школе.
Создать вальдорфскую школу совсем не про-

сто,  но  в  настоящее  время  некоторые  педаго-
ги традиционных школ, обучаясь на семинарах 
по вальдорфской педагогике, достаточно успеш-
но  применяют  отдельные  элементы  вальдорф-
ской  педагогики  в  своей  практике  на  радость 
детям  и  родителям.  Этот  факт  свидетельству-
ет  о  том,  что  вальдорфская  педагогика  не  яв-
ляется изолированной педагогикой, она успеш-
но  интегрируется  в  отечественное  педагогиче-
ское  пространство.  Какие же  проблемы  реша-
ют педагоги традиционных школ используя эле-
менты вальдорфской педагогики в своей работе? 
Прежде всего, повышение социальной активно-
сти детей, здоровьесбережение и развитие здо-
ровья  детей,  повышение  познавательной  моти-
вации и др.
Чаше  всего  на  страницах  педагогической 

прессы  можно  увидеть  озабоченность,  каким 
образом  можно  повысить  у  учеников  уровень 
мотивации  к  обучению —  познавательной мо-

тивации. И эта озабоченность вполне правомер-
на. Традиционная школа, прежде всего,  тради-
ционна потому, что зависит от программ, планов 
и учебников, которые рекомендованы свыше, но 
не  всегда  соответствуют  конкретному  классу, 
возрастным  особенностям  учеников  и  времен-
ной ситуации, что неизбежно приводит к поте-
ре  интереса  к  обучению  и  соответственно  по-
тере познавательной мотивации. Абстрактность 
и  сухость  учебного  материала,  недопонимание 
учебного материала,  из-за  ограниченности  вре-
мени,  когда  ученик  едва  успев  «схватить»  ма-
териал тут же забывает его, и мчится дальше 
в  угоду  предлагаемой  ему  учебной  программе. 
Такое положение  в  образовательном простран-
стве  не  может  способствовать  развитию  инте-
реса к предмету и подавляет у учащихся моти-
вацию к познанию.
В  этом  отношении  в  вальдорфской  школе 

ситуация существенно иная. Сам учебный про-
цесс  организован  таким  образом,  что  ученик 
максимально  «погружается»  в  учебный  мате-
риал. Рассмотрение почти каждой новой темы 
на уроке начинается с  создания проблемно-по-
исковой ситуации, выполнения упражнений про-
блемно-поискового  характера,  в  результате  че-
го  в  познавательный  процесс  включаются  все 
аспекты чувственного восприятия (тактильные, 
зрительные, слуховые, вкусовые, обоняние,) ки-
незиологические аспекты, задействуется темпе-
рамент учащихся, что в свою очередь помогает 
развитию мыслительной способности и познава-
тельной активности ребенка. Поскольку ученик 
максимально  погрузился  в  учебный  материал, 
прочувствовал те или иные впечатления, и эти 
впечатления  будут  его  личными,  он  унесёт  их 
с собой домой. Но это не обременительное до-
машнее задание, а то, что живет в ребенке, вол-
нует и вызывает интерес, поскольку коснулось 
его чувств, и именно этот интерес влияет на мо-
тивацию,  на  развитие  познавательных,  мысли-
тельных и волевых способностей. Исследовани-
ями психологов уже установлено, что по-насто-
ящему осознается и усваивается только то со-
держание  предмета,  которое  является  предме-
том активного действия.
Погружение  ученика  в  учебный  материал 

(тему)  продолжается  в  течение  всего  учебно-
го дня, тема основного урока развивается, идет 
рефреном  на  всех  последующих  уроках  (ино-
странные языки, история, и т. п.).
Сейчас некоторые традиционные школы сво-

им  эмпирическим  путем  подошли  к  решению 
этой  проблемы,  применяя  на  уроке  проблем-
но-поисковые методы,  и  по  возможности  мак-
симально  вводя  чувственные  переживания,  ки-
незиологические упражнения на уроке хотя бы 
на несколько минут, так как организация учеб-
ного  процесса  лимитирована  определенными 
рамками  учебного  плана  и  программы.  Тем  не 
менее, введение даже небольших элементов чув-
ственного  восприятия  позволяет  повысить  по-
знавательную мотивацию.
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В  новом  государственном  образовательном 
стандарте усиливается акцент на «деятельност-
ный подход» в обучении, а в вальдорфской пе-
дагогике этот принцип обучения заложен с мо-
мента  ее  основания,  и  педагоги  вальдорфских 
школ обладают богатым опытом в этой сфере.
Проблема несоответствия учебного  материала 

возрастным особенностям ребенка,  достаточно 
серьезная проблема, решается в вальдорф ской 
школе также благодаря организации учебно-вос-
питательного процесса и современным техноло-
гиям управления педагогическим процес сом (ре-
шающей роли педагогической коллегии в управ-
лении учебно-воспитательным процессом).
Другая озабоченность, которая часто встре-

чается  на  страницах  педагогической  прессы —  
это проблема преемственности. Переход из на-
чальной школы в  среднюю серьезно  травмиру-
ет детей.
В вальдорфской школе нет такой проблемы, 

поскольку  классный  учитель  преподает  в  сво-
ем  классе  с  1  по  8  класс.  И  несмотря  на  то, 
что  появляются  новые  предметы,  увеличивает-
ся нагрузка, классный учитель продолжает со-
провождать  учащихся  и  преподает  максималь-
ное количество предметов в этом классе, где он 
отлично знает каждого ученика, его трудности 
и особенности, и может об этом подсказать при-
соединившимся к учебному процессу учителям. 
Таким образом, проблема преемственности сни-
мается  в  вальдорфской школе. Во многих  тра-
диционных школах  в  настоящее  время  также 
стали применять путь пролонгирования работы 
учителя начальных классов в среднюю школу.
Социальные  проблемы  разнолики,  и  о  них 

не очень любят говорить, особенно в настоящее 
время, когда расслоение общества остро пере-
живается на всех уровнях.
Дети  вальдорфской школы живут  в  нашем 

обществе, и все присущее обществу естест венно 
отражается  на  них.  Каждое  учебное  учрежде-
ние для решения социальных проблем старается 
применить педагогические технологии, которые 
могли бы помочь в решении социальных вопро-
сов (финансовое неравенство, способности ком-
муникации,  насилие,  вседозволенность,  инклю-
зивное обучение...).
В  настоящее  время  в  традиционной школе 

широко  используют  проектную  деятельность 
учащихся,  надеясь,  что  новые   технологии  по-
могут смягчить социальные проблемы. Но чаще 
всего проекты основаны на  компьютерной дея-
тельности, что не решает социальные проб лемы.
В вальдорфской школе вся организация учеб-

но-воспитательного  процесса,  начиная  с  дет-
ского  сада,  прежде  всего  направляется  на  мо-
рально-этичное  решение  социальных  вопросов, 
на обеспечение единства и согласованности всех 
аспектов образования и воспитания, учитывают-
ся все вопросы социального обеспечения жизне-
деятельности детей (от утренней песни, ритми-
ческой части урока, завтраков и обедов в столо-
вой... и т. п.). Именно этим вальдорфские школы 

отличаются от  других  образовательных учреж-
дений. Использовать лишь элементы вальдорф-
ской педагогики в традиционной школе не столь 
эффективно.  В  вальдорфской  педагогике  пре-
жде  всего  учитывается  принцип —  воспитание 
через  образование,  здесь  это  единый  процесс. 
С первого класса все технологии и методы ор-
ганизации учебного процесса в первую очередь 
направлены  на  создание  благоприятной  соци-
альной атмосферы в образовательном простран-
стве. И учитель, и дети учатся общаться от «Я» 
к «Я». Это новые технологии, которые необхо-
димы  для  современного  общества,  настоящего 
и будущего времени.
Проектная деятельность широко практикует-

ся и в вальдорфской школе. Но это не просто 
абстрактная проектная деятельность, а деятель-
ность, которая соответствует потребностям воз-
раста  (3  кл. —  совместное  строительство  «до-
ма», 5 кл. —  олимпийские соревнования, 6 кл. —  
экономические  и  «законодательные»  проекты; 
7 кл. —  водный поход и т. п.) и направляет де-
тей  на  связь  теоретических  знаний  с жизнен-
ными ситуациями.

Проблема комуникативности,  насущная 
проблема  современного  образования  и  совре-
менного общества. На применение ИКТ челове-
чество возлагает большие надежды, и все пла-
ны в жизни строятся с их учетом. В настоящее 
время мы просто не представляем себе жизнь 
без этих технологий. Но простое общение друг 
с другом без интернета и мобильного телефона 
зачастую  оказывается  проблематичным.  Люди 
разучились  слушать  друг  друга,  душевно  чув-
ствовать друг друга. Можно многое создать по-
средством компьютерных программ, но как ре-
ализовать в жизни эти проекты?.. Очень часто 
это является неразрешимой проблемой. Отсюда 
и возникает проблема речевого развития, про-
блема, которая решается в вальдорфских шко-
лах  самой  организацией  учебно-воспитательно-
го  процесса.  Речь  учащихся  связана  с  их  ду-
ховным развитием, и этому вопросу уделяется 
пристальное внимание. Все методы, все формы 
работы с самого раннего возраста направлены 
на развитие воли и развитие речи.
В  педагогических  кругах  мы  все  чаще  слы-

шим: следует ориентироваться на деятельност-
ный поход в обучении, что предполагает актив-
ную творческую позицию ученика. Так или иначе, 
зная или не зная про вальдорфскую педагогику, 
проблемы  имеющиеся  в  образовательных  про-
цессах иногда все-таки решаются методами ана-
логичными  тем,  которые  имеются  в  вальдорф-
ской педагогике, а это говорит о том, что теоре-
тическое обоснование педагогических процессов 
продумано  и  актуально  на  сегодняшний  день.
Сегодня на первый план выходят компетент-

ностные  аспекты  образовательного  процесса. 
И  это  не  случайно.  Это  невольно  «всплыло» 
из чрезмерно академичного обучения, особенно 
в  современных  условиях  высокого  техническо-
го прогресса и его отрыва от конкретной жиз-



’15 27«Íàøà øêîëà», ¹ 4

ненной  ситуации,  от жизни. Поэтому  деятель-
ный подход в обучении в традиционных школах 
выходит на первое место. Жаль только, что де-
ятельный  подход  часто  подразумевает  исполь-
зование ИКТ —  технологий. Для старших клас-
сов в определенной степени это допустимо, но 
в младших классах даже в  традиционной шко-
ле вызывает неоднозначную реакцию думающих 
педагогов.  Новые  государственные  стандарты 
для начальной школы часто озадачивают даже 
учителей традиционных школ, учитывая послед-
ние медицинские исследования:
«В  2007  году  специалисты  заметили,  что 

с  каждым  годом  все  больше  детей —  предста-
вителей  цифрового  поколения  страдают  рас-
стройством внимания, потерей памяти, низким 
уровнем  самоконтроля,  когнитивными  наруше-
ниями,  подавленностью  и  депрессией.  Иссле-
дования показывают, что в мозгу представите-
лей цифрового поколения наблюдаются измене-
ния, похожие на те,  что появляются после че-
репно-мозговой  травмы  или  на  ранней  стадии 
деменции —  слабоумия,  которое  обычно  разви-
вается в старческом возрасте. Можно сказать, 
что  сейчас  совсем  другие  дети? Да,  дети  дру-
гие, но мозг у них такой же, что был у челове-
ка тысячу лет назад, —  100 миллиардов нейро-
нов, каждый из которых связан с десятью ты-
сячами себе подобных.

«Ничто не может заменить того, что 
дети получают от собственного, свободно-
го и независимого мышления, когда они ис-
следуют физический мир и сталкиваются 
с чем-то новым», —  утверждает  британский 
профессор психологии Таня Бирон.
Размышляя о высоких информационных тех-

нологиях,  мы  невольно  подходим  к  проблеме 
здоровья школьников. Какие  только  здоровье-
сберегающие  курсы  не  вводили  в  общеобразо-
вательную программу, какие только учебники не 
рекомендовали,  а  проблема  здоровья  осталась 
на том же уровне, если не хуже. Восточная му-
дрость гласит: Сколько ни кричи «халва, халва», 
во рту сладко не станет. Здоровье школьников 
не улучшить изучая ОБЖ. Необходимо менять 
структуру  учебного  процесса. О  чем  это  гово-
рит, когда у учеников 5—7 классов случается 
инсульт?! О чем нужно задуматься?
И  в  зарубежной  педагогической  прессе  до-

вольно  часто  можно  встретить  такие  публика-
ции:  ...«Вопрос здоровья в школе для медиков 
неоднозначный  вопрос,  здесь  нет  точных  кри-
териев. Но можно посмотреть на эту проблему 
с  позиции  здравого  разума. Можно  спросить, 
как же  цифровые  технологии  могут  изменить 
мозг ребенка? Во-первых, количество внешних 
стимулов  ограничивается  из-за  однообразного 
времяпровождения в Интернете. Ребенок не по-
лучает необходимого ему опыта, чтобы развить 
достаточно важные участки мозга, которые от-
вечают  за  сопереживание,  самоконтроль,  при-
нятие решений... А то, что не работает, отмира-
ет. Ведь у человека, который перестал ходить, 

атрофируются ноги? Дети не привыкли запоми-
нать  информацию —  им  проще  найти  ее  в  по-
исковых системах. Отсюда и проблемы с памя-
тью, у таких детей фрагментарная память. Они 
ее совершенно не тренируют. Эти дети страда-
ют дефицитом концентрации внимания, гипер-
активны.» Это мнение специалистов.

«Удивительно, как быстро сформировал-
ся совершенно новый тип среды, где вкус, 
обоняние и осязание не стимулируются, где 
большую часть времени мы сидим у экранов, 
а не гуляем на свежем воздухе и не прово-
дим время в разговорах лицом к лицу», —  го-
ворит Сьюзен Гринфилд, профессор фармаколо-
гического факультета колледжа Линкольна Ок-
сфордского  университета,  ректор  университе-
та  Херриот-Ватт  в  Эдинбурге.  Нам  определен-
но есть о чём волноваться.
Уже давно известно, что телевидение и ком-

пьютерные игры выполняют далеко не послед-
нюю роль  в развитии у  детей агрессии. Мно-
гие педагоги отмечают прогрессирование агрес-
сивности  у  учеников.  Проблема  агрессии  име-
ет много причин: нереализованные возможности 
учащихся могут быть тому причиной, невозмож-
ность  вписаться  в  темп  учебного  процесса  то-
же способствует этому. Подобные факторы мо-
гут  накапливаться,  и  это  становится  опасным, 
учитывая то, что сейчас в школу приходят дети 
с сильным «Я». В вальдорфской школе образо-
вательный процесс наполнен не только познава-
тельным содержанием, но и элементами искус-
ства, и каждый ученик на самом обычном уро-
ке имеет возможность для самореализации. Ко-
нечно, агрессия детей может иметь и медицин-
ские факторы, в конкретном случае необходимо 
феноменологическое наблюдение.
Педагоги  вальдорфских  школ  понимают 

и  правильно  оценивают  достижения  современ-
ных  технологий,  но  видят,  какую  опасность 
представляют для детей цифровые технологии. 
Многие проблемы наших детей —  жертвоприно-
шение высоким технологиям. Как взрослые лю-
ди,  педагоги  и  родители,  мы  должны  обезопа-
сить детей, не позволить попасть в зависимость 
от высоких технологий.
Понимая антропологические  закономерности 

развития ребенка, в вальдорфской школе орга-
низацию учебного процесса направляют на здо-
ровое развитие школьников. У школьников млад-
ших и средних классов преобладающую роль в их 
физиологическом развитии играет формирование 
ритмической системы. Самое важное в педаго-
гическом процессе в этом возрасте —  умение ра-
ботать с ритмической системой развивающихся 
детей. Отсюда и ритм учебного года, ритм ме-
сяца, недели, дня, ритмическое построение уро-
ка должны соответствовать этой задаче. Это яв-
ляется одним из инструментов в работе с деть-
ми повышенной нервозности и гипер активности.
Уроки различных предметов могут иметь глу-

бокое воспитательное и оздоравливающее вли-
яние, если они правильным образом соотносят-
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ся с процессами ритмической системы, с дыха-
нием  и  кровообращением  каждого школьника. 
Необходимое  условие  в  организации  обучения 
и воспитания —  это прежде всего опора на воз-
растные особенности детей школьного возраста, 
подбор учебного материала в соответствии с по-
ставленной задачей, будь то математика, лите-
ратура, музыка или живопись.
О вальдорфской педагогике говорят, что это 

природосообразная  педагогика,  соответствую-
щая природным фактам развития детей.
Имеются примеры,  когда педагоги  традици-

онных школ, используя опыт вальдорфских пе-
дагогов  применяли  в  своей  работе  некоторые 
элементы вальдорфской педагогики. Это помог-
ло  им  значительно  оживить  учебный  процесс, 
доставило школьникам  большую  радость,  осо-
бенно понравилась ученикам ритмическая часть 
урока. Ритмические упражнения помогают пра-
вильно формировать физиологические процессы, 
характерные для школьного возраста.
И  еще  достаточно  частая  проблема —  от-

страненность родителей от учебных проблем 
детей. Вальдорфские школы  изначально  были 
созданы по желанию самих родителей. Родите-
ли  играют  большую роль  в жизни школы,  мо-
гут присутствовать на уроке, участвуют во всех 

школьных  праздниках,  совместных  мероприя-
тиях.  Некоторые  вальдорфские школы  состоя-
лись благодаря чрезвычайно активной и созна-
тельной  позиции  родителей.  Вся  организация 
учебно —  воспитательного процесса направлена 
на тесное сотрудничество с родителями.
В  данной  статье приведены лишь наиболее 

характерные проблемы, которые волнуют педа-
гогов  обычных школ.  В  поисках  путей  разре-
шения некоторых проблем они интуитивно при-
ходят  к  тем же  методам,  которые  применяют-
ся в вальдорфской педагогике. За десятилетия 
существования  вальдорфских  школ  накоплен 
значительный  опыт  работы,  и  учителям  валь-
дорфских школ  есть  чем  поделиться  с  колле-
гами из традиционных школ. В педагогике, как 
ни  в  какой  другой  сфере,  имеется  много  про-
фессиональных  вопросов  и  их  совместное  об-
суждение могло бы внести значительный вклад 
в общее дело.
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освітнього навчального заклаДУ

У статті йдеться про сутність, структуру педагогічної культури вчителя, шляхи її розвитку та формування, 
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1. Погляд на парадигму побудови 
освітнього процесу

На  сучасному  етапі  розвитку  українського 
суспільства,  його  державності,  демократичних 
засад  політичного життя,  здійснення  реформа-
торських перетворень в усіх галузях соціально-
го  буття,  становлення  громадянського  суспіль-
ства, національної свідомості українського наро-

ду як нації —  великі зміни відбуваються і в ца-
рині освітнього процесу підростаючого поколін-
ня майбутніх активних громадян-патріотів.
Доля  майбутнього  України,  успішність  вті-

лення  в життя  стандартів  та  умов  входження 
країни в європейський простір вирішується сьо-
годні  в шкільних  класах,  в  процесі  розкриття 
резервів і можливостей молоді, готової жити й 
працювати по-новому.



’15 29«Íàøà øêîëà», ¹ 4

Нові виклики сучасного етапу розвитку укра-
їнської  держави  вимагають  того,  аби  перегля-
нути, переосмислити, запропонувати нову пара-
дигму побудови змісту та технологій освітнього 
процесу в закладах освіти.
Протягом багатьох років освіта в нашій краї-

ні ставила за мету підготовку професіонала від-
повідно  до  вимог  конкретної  галузі  діяльності 
людини.  Тому  і  педагогічний  процес,  саме  на-
вчальний, був спрямований на підготовку, перш 
за все, майбутнього фахівця. Аспект виховання 
особистості залишався поза увагою.
Відповідно до сучасного напрямку розвитку 

освіти значна увага в освітньому процесі приді-
ляється формуванню морально-духовної, життє-
во компетентної особистості, яка успішно само-
реалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, 
професіонал.
На перше місце ставиться людина як особис-

тість  і  найвища  цінність,  формування  системи 
ціннісного ставлення особистості до соціально-
го  і  природного  довкілля  та  самої  себе. Наби-
рає сили тенденція  гармонійного поєднання  ін-
тересів учасників навчально-виховного процесу: 
вихованця, який прагне до вільного саморозвит-
ку і збереження своєї індивідуальності; суспіль-
ства,  зусилля  якого  спрямовуються  на  всебіч-
ний  розвиток  особистості;  держави,  зацікавле-
ної в тому, щоб діти зростали громадянами-па-
тріотами, здатними забезпечити країні гідне міс-
це у цивілізованому світі.
Сучасна психолого-педагогічна наука вважає 

джерелом  мотивації  вчинків  людини,  зокрема 
дитини, включення її поведінки до системи соці-
альних цінностей суспільства. На підставі цього 
об’єк тивного процесу утворюється система осо-
бистісних  цінностей  молодої  людини,  яка  при-
лучається до суспільного досвіду. Таким чином, 
утворюється ієрархія особистісних цінностей ви-
хованця, що  визначають  його  індивідуальність 
та ступінь залучення до суспільного буття. Це 
важливий  і довготривалий процес, який потре-
бує  значних  зусиль,  певних  практичних  умінь, 
сформованих  компетенцій  та  високого  рівня 
педагогічної культури з боку вчителів, батьків, 
учнів, громадськості.

2. Теоретичний зміст та структура 
педагогічної культури

При здійсненні освітнього процесу важлива 
роль  відводиться  особистості  педагога  як  про-
фесіонала й сформованої особистості з високою 
фаховою підготовкою, яка є основою педагогіч-
ної культури вчителя.
Але, на нашу думку, лише діагностики, вдо-

сконалення  компетентності —  професійної  обі-
знаності  вчителя  на  нинішньому  етапі  розвит-
ку освітнього процесу недостатньо. Відомо, що 
компетентність —  професійні  знання  і  досвід 
вчителя  характеризують  його  функціональне 
«Я»,  «зрощуються»  з  особистісним  «Я»  вчите-

ля,  деформують  його.  Звідси  випливають  ви-
токи  особистісних  проблем  вчителя,  «емоцій-
не  вигорання»,  постійні  стресові  стани,  що 
створюють  психологічний  «фон»  діяльності  пе- 
дагога.
За  умов  розуміння  освітнього  процесу  як 

особистісно  орієнтованого,  в  центрі  якого —  
особистість дитини з типовими віковими та  ін-
дивідуальними можливостями  і особливостями, 
є нагальна потреба розглянути сутність педаго-
гічної діяльності вчителя і виокремити проблему 
культури  педагога,  її  зміст,  структуру  та  зна-
чення  в  сучасному  освітньому  процесі  вітчиз-
няної школи.
Поняття «культура» має багатогранний зміст. 

Теоретичну основу дослідження становлять фун-
даментальні праці науковців, які вивчали теорію 
культури та культурної діяльності (О. І. Арноль-
дов, М. С. Каган, В. М. Межуєв, Е. В. Ільєнков, 
Ю. М. Давидов  та  ін.);  наукові  основи  форму-
вання професійної культури вчителя (Ж. Л. Віт-
лін,  Н. Б. Крилова,  Н. Г. Ничкало,  В. В. Ра-
дул,  В. О. Сластьонін);  наукові  засади  розвит-
ку педагогічної культури (О. В. Барабанщикова, 
О. В. Бондарєвська, М. М. Букач, О. Б. Гармаш, 
Т. В. Іванова, І. Ф. Ісаєв, О. П. Рудницька).
У  літературі  прийнято  визначення  культу-

ри  як  сукупності  всіх  видів  перетворювальної 
діяльності  суспільства  і  людини  разом  з  її  ре-
зультатами.
Культура виникає і розвивається разом з іс-

торією людства. Вона існує в об’єктивному ви-
мірі, починаючи з артефактів, добутих вченими 
у розвідках минулих цивілізацій, у творах мис-
тецтва, результатах наукових відкриттів. Куль-
тура як суспільна цінність в її витворах зафіксу-
вала досвід людства у ставленні до Світу, в йо-
го розумінні й постійному пізнанні.
Але культура є і особистісною цінністю, ко-

ли досвід людства  засвоюється людиною й пе-
ретворюється в особистісну цінність. Таким чи-
ном,  складається  певне  індивідуально  забарв-
лене  відношення  суб’єкта  до  змісту  культури 
в різних галузях суспільного буття.
Прийняття  й  неприйняття  змісту  культури 

у певній галузі передбачає моральний вибір осо-
бистості, подальше її самовизначення у суспіль-
ному середовищі. Тому треба говорити про куль-
туру  діяльності  людини,  яка  передбачає  пере-
живання цієї  діяльності  як  духовної  особистіс-
ної  цінності,  яка  поєднує  людину  з  сьогоден-
ням і минулим.
Культура  діяльності  визначається  нормами 

моралі людства та мірою усвідомлення цих норм 
особистістю. Тому треба проаналізувати пробле-
му культури педагогічної діяльності, її зміст та 
структуру.
Моральні засади культури виховання як сто-

сунків поколінь були визначені в біблійних дже-
релах.  Достатньо  згадати  розуміння  відносин 
старших  і молодших, що є,  за давніми уявлен-
нями, запорукою досягнення позитивних резуль-
татів для молодшого покоління.
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Педагогічна культура на особистісному рівні 
визначається  усвідомленням  суб’єктом мораль-
них  норм  як  визначальних  в  діяльності  вчите-
ля, усвідомлення власної діяльності як часточки 
загального процесу соціального середовища, що 
єднає діяча зі Світом людей і через цей зв’язок 
зі Всесвітом.
Важливо  визначити  структуру  педагогічної 

культури, яка передбачає:
— загальне розуміння педагогічної культури 

як  особистісного  утворення, що  характеризує 
рівень майстерності фахівця;
— розуміння процесу розвитку освіти протя-

гом  історії  й  моральних  механізмів  залучення 
до цього процесу особистості вчителя;
— усвідомлення  педагогом  своєї  причетнос-

ті через професійну діяльність до прогресу сус-
пільства, Світу, Всесвіту;
— усвідомлення  духовності  як  провідного 

компонента в педагогічній діяльності.
Педагогічна  культура —  вищий  ступінь  від-

повідності рівня розвитку особистості й профе-
сійної підготовленості вчителя до специфіки пе-
дагогічної діяльності.

3. Педагогічна культура вчителя, 
її компоненти  

та шляхи вдосконалення

Зміст професійної  культури педагога перед-
бачає складне, інтегральне утворення в цілісній 
професійній структурі особистості, уособлення 
різних видів особистісної культури,  сукупність 
професійно важливих якостей та характеристик, 
світоглядних цінностей, досягнення професійної 
зрілості.
Слід  зауважити,  що  в  сучасній  культуро-

логії  визначені  теоретико-методологічні  основи 
розв'язання  завдань щодо  формування  педаго-
гічної культури вчителя, а саме:
— розуміння культури як динамічного проце-

су розвитку сутнісних сил людини;
— обґрунтування культури як процесу твор-

чої  самореалізації  особистості,  яка  виступає 
суб'єктом  культурно-історичного  процесу  (осо-
бистісний підхід);
— пояснення культури як специфічного спо-

собу людської діяльності (діяльнісний підхід);
— віддзеркалення  культури  як  системи  цін-

ностей (аксіологічний підхід).
Вміння вчителя розпоряджатися цими знан-

нями,  використовувати  їх  для  свого  професій-
ного зросту принесуть користь тільки тоді, ко-
ли вони перейдуть у розряд переконань, стануть 
показниками його педагогічної культури.
Основними  складовими  особистісної  педаго-

гічної культури вчителя є:
— наявність високої якості освіченості у різ-

них галузях знань за межами суто фахових;
— висока  пізнавальна  мотивація  у  здобутті 

нових, сучасних знань, результатів новітніх до-
сліджень і відкриттів в різних наукових сферах;

— володіння сучасними педагогічними техно-
логіями;
— постійний творчий пошук нових форм, ме-

тодів організації освітнього процесу;
— готовність і потреба в особистісному зро-

станні через усвідомлення своєї причетності до 
руху  українського  громадянського  суспільства 
до реформ і входження в європейський світ.
Доречним  буде  ще  раз  звернути  увагу  на 

основні  компоненти  педагогічної  культури  вчи-
теля, а саме: наукова ерудиція; загальна культу-
ра; духовне багатство; педагогічні здіб ності; пе-
дагогічна майстерність; педагогічна етика; куль-
тура мовлення; спілкування; наукова організація 
праці; прагнення до самовдосконалення.
Як приклад,  є  певні  спостереження  та  ана-

ліз за проявом педагогічної культури заступни-
ків директорів з виховної роботи, педагогів-ор-
ганізаторів, вихователів ГПД під час відвідуван-
ня  освітніх  закладів,  участі  в  методичних  кон-
курсах,  навчання  на  курсах  підвищення  квалі-
фікації при ООІУВ.
Використовуючи  наукову  організацію праці, 

ерудицію,  педагогічні  здібності  та  власну  май-
стерність за участю адміністративного корпусу 
навчальних закладів, педагогів-вихователів фор-
мується позитивне освітньо-виховне середовище 
для навчання та виховання учнів. Ефективно ді-
ють  цілісні  моделі  виховної  системи,  в  основі 
яких  формування  громадянських  та  загально-
людських цінностей. Є вагомі досягнення в роз-
будові мережі навчальних закладів Шкіл спри-
яння  здоров’ю, Шкіл-родин, Шкіл  громадської 
активності, Шкіл громадянської зрілості, Шкіл 
толерантності, Шкіл  добра, Шкіл  гармонійно-
го  розвитку  особистості  тощо.  Діяльність  на-
вчальних закладів області схвалена на Всеукра-
їнському  і  Міжнародному  рівнях,  а  саме:  во-
ни є дійсними членами Європейської та Націо-
нальної  мережі шкіл  сприяння  здоров’ю;  учас-
никами Міжнародного  фестивалю  «Педагогіка 
ХХI століття», Дипломантами Міжнародної ви-
ставки  «Сучасна  освіта —  2010»,  Дипломанта-
ми IV Національної виставки —  презентації «Ін-
новатика в сучасній освіті». Ряд навчальних за-
кладів увійшли до Всеукраїнського банку педа-
гогічних ідей та збірки «1000 + 1 ідея сучасної 
української школи».
Одещина має значний позитивний досвід що-

до друку власних напрацювань викладачів, ме-
тодистів  ООІУВ,  директорів,  заступників  ди-
ректорів з виховної роботи, класних керівників 
у науково-методичних виданнях України  і за  її 
межами. За 2012—2015 роки світ побачили бі-
ля 90 найменувань науково-методичних публіка-
цій,  статей,  збірок  з  проблем  інноваційної  ви-
ховної діяльності.
Розглядаючи  основні  компоненти  педагогіч-

ної культури вчителя, варто акцентувати увагу 
на  отримані  результати  аналізу  вихідного  діа-
гностування на курсах підвищення кваліфікації 
щодо прагнення педагогів до самовдосконален-
ня  та  саморозвитку. Протягом  2015  року  про-
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аналізовано близько 100 анкет заступників ди-
ректорів з виховної роботи, педагогів-організато-
рів, вихователів ГПД, в яких слухачі визначили 
своє  ставлення  до  запропонованих  тверджень. 
Були отримані наступні результати: 64 % опи-
таних вважають, що здатні до самовдосконален-
ня власних знань та умінь; 51 % —  аналізують 
свої дії та набутий досвід; 34 % —  читають про-
фесійну літературу; 76 % —  знайом ляться з но-
винками педагогіки й психології  з  Інтернет ре-
сурсів;  біля  60 % —  займаються  власним  про-
фесійним розвитком.
Слід зазначити, що на основі аналізу анкет 

та  отриманих  результатів  можна  зробити  ви-
сновок, що найчастіше серед структурних ком-
понентів педагогічної культури називають: осо-
бистісні  якості —  66 %,  професійні  знання —  
64 %, професійні уміння —  86 %, педагогічний 
досвід —  54 %,  творчий  підхід  до  рішення  пе-
дагогічних задач —  30 %.
Психологічними методами, які можуть допо-

могти вчителю особистісно удосконалюватись, є:
— готовність  і уміння до систематичного са-

моспостереження в процесі життєдіяльності;
— здатність  до  самоаналізу  досягнутих  ре-

зультатів  на  певному  етапі  професійної  діяль-
ності;
— самоконтроль, пов’язаний  з  самоаналізом 

подвійним зв’язком між цими компонентами.
Як  підсумок  можна  зазначити, що  прагнен-

ня  педагога  до  постійного  самовдосконалення, 
здатності  до  самоконтролю  й  самоаналізу,  по-
будови дій щодо самовиховання характеризують 
його як носія високої культури.

4. Педагогічна культура батьків  
та учнів

Неможливо розглядати питання педагогічної 
культури  педагога,  не  враховуючи  інших  учас-
ників  навчально-виховного  процесу —  батьків 
та учнів.
Під  педагогічною  культурою  батьків  варто 

розуміти  педагогічну  підготовленість  і  зрілість 
їх як вихователів, що дає реальні позитивні ре-
зультати  в процесі  сімейного  і  суспільного  ви-
ховання  дітей. Педагогічна  культура  батьків  є 
складовою частиною їх загальної культури.
Слід  звернути  увагу  на  те,  що  педагогічна 

підготовленість  батьків  характеризується  пев-
ною  сумою  знань  з  психології,  педагогіки,  фі-
зіології, гігієни, вміннями та навичками, набути-
ми в процесі виховання дітей та догляду за ни-
ми. Педагогічна культура батьків реалізується 
в усіх видах виховної діяльності, сприяє форму-
ванню різнобічних  стосунків  і  спілкування,  за-
безпечує  самопізнання,  саморозвиток,  самови-
ховання  та  самовдосконалення. Основними  па-
раметрами педагогічної культури батьків є: мо-
ральна  культура,  культура  мислення  та  мов-
лення,  комунікативна  й  дидактична  культура, 
культура праці, фізична й  естетична культура.

Оскільки  становлення  сучасних  батьків  як 
членів  батьківського  роду  припав  на  перелом-
ні дев’яності роки нашої держави, коли не бу-
ло  чітко  визначеної  нової  парадигми  освітньо-
го процесу, зрозумілим є існування цілої низки 
психолого-педагогічних  труднощів, що  визнача-
ють  сучасний  стан  відносин молодих батьків  і 
дітей та характер типових помилок, які вирішу-
ються на підставі вже сформованих засад педа-
гогічної культури.
Тому зараз важливим є  створення ефектив-

ної  системи  навчання  батьків  та  формування 
їх педагогічної культури. При здійсненні даного 
процесу слід дотримуватись таких вимог:
— цілісного підходу до вибору сукупності за-

собів, що забезпечують формування всіх компо-
нентів педагогічної культури;
— врахування  всіх  рівнів  педагогічної  підго-

товленості батьків та їх індивідуальних особли-
востей  на  підставі  науково-обґрунтованої  діа-
гностики;
— послідовне дотримання наступності в отри-

манні  знань  та  їх  тісний  взаємозв’язок  з  осо-
бистою  практикою  виховання  дітей  кожного  з 
батьків.
Процес  формування  педагогічної  культури 

продовжується  протягом  усієї  виховної  діяль-
ності батьків. Тому про його завершення можна 
судити  тільки  умовно,  орієнтуючись  на  повно-
ту розв’язання поставлених завдань у кожному 
конкретному випадку. На основі досліджень та 
спостережень можна виділити два основних за-
вдання виховання батьків:
— накопичення  педагогічних  знань,  необхід-

них батькам для виховання дитини;
— самовиховання  або  саморозвиток батьків, 

тобто зростання їх самосвідомості і визначення 
особистої шкали цінностей.
У вирішенні цих та інших завдань в навчаль-

них  закладах  області  є  певний  напрацьований 
досвід щодо формування педагогічної культури 
батьків. Так, оскільки сімейна життєдіяльність 
і  педагогічна  культура  батьків  інтегровані,  це 
передбачає  різнопланові  шляхи  цілеспрямова-
ної  підготовки  до  батьківства  та  формування 
суто батьківських якостей, підвищення  їх  інте-
лектуального рівня.
Слід  зазначити, що  потребою  часу  є  систе-

матична й послідовна педагогізація батьківської 
громадськості, оскільки члени сім’ї  є першими 
вихователями  дитини.  Рекомендуємо  цілеспря-
мовану роботу проводити у двох напрямках: пе-
дагогічна просвіта батьків з використанням су-
часних форм і методів роботи; активне залучен-
ня до виховної роботи з дітьми в рамках класу, 
школи. Метою  навчального  закладу  має  бути 
здійснення такої політики, за якої батьки відчу-
вають свою визначальну роль у справах учнів-
ського та педагогічного колективів.
Як приклад, з 2012 року в м. Іллічівську за-

початковано  масштабний  проект  «Школа від-
повідального батьківства» (автор Лелеко О. О., 
методист  з  виховної  роботи  міського  методич-
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ного  кабінету  відділу  освіти  Іллічівської  місь-
кої ради). Системна діяльність з батьками роз-
горнута в рамках «чотирикутника» —  «батьки —  
діти —  педагогічний колектив —  фахівці», спря-
мована на зміцнення морально-етичних зв’язків 
між  дорослими  і  дітьми,  створення  атмосфери 
взаєморозуміння, підвищення рівня педагогічної 
культури  батьків.  Досвід  навчальних  закладів 
Іллічівська з цього питання вивчено кафедрою 
психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної 
освіти ООІУВ і рекомендовано до впроваджен-
ня на обласному рівні.
Державні  та  громадські  організації  постій-

но  приділяють  увагу формуванню  педагогічної 
культури  батьків.  З  метою функціонування  ці-
леспрямованої  та  продуманої  системи  навчан-
ня батьків, підготовки учнів до сімейного жит-
тя,  формування  сімейних  цінностей  Міністер-
ством  освіти  і  науки  України  рекомендовано 
впровадження  курсу  за  вибором  «Сімейні  цін-
ності»  у  загальноосвітніх  та  позашкільних  на-
вчальних закладах. Інститутом інноваційних тех-
нологій і змісту освіти МОН України розробле-
но науково-методичний  супровід програми кур-
су,  складено  науково-методичний  посібник  та 
робочий зошит для учнів. На базі  ООІУВ спіль-
но  з Міжнародною  громадською  організацією 
«Рада  Сімей  України»  та  за  підтримки Мініс-
терства  освіти  і  науки  України,  Інституту  ін-
новаційних  технологій  і  змісту  освіти  проведе-
но  Всеукраїнський  семінар —  тренінг  «Сімейні 
цінності». У  рамках  семінару  пройшли  навчан-
ня  24  педагоги  навчальних  закладів  міст Оде-
си,  Іллічівська, Южного,  Балтського,  Болград-
ського, Ізмаїльського, Комінтернівського, Котов-
ського, Роздільнянського, Овідіопольського, Та-
тарбунарського районів.
Психолого-педагогічний аналіз головних ком-

понентів  освітнього  процесу  в  сучасній  шко-
лі,  який  має  особистісно  орієнтований  харак-
тер,  свідчить  про  цікаву  особливість  людсько-
го виміру навчально-виховної діяльності: основ-
ні  особ ливості  педагогічної  культури  вчителя 
виявляються  в  особливостях  культури  учіння 
школярів —  культура  навчання  визначає  куль-
туру учіння.
Психологічним механізмом, що визначає цей 

зв’язок, є процес наслідування, який закономір-
но спрацьовує у відносинах дорослого і дитини, 
вчителя  та  учня  на  різних  вікових  етапах  на-
вчання, особливо в початковій школі. Тому, як-
що учень активно включається в роботу, вияв-
ляє зосередженість, зацікавленість, пізнавальну 
активність —  це  означає, що  всі  ці  психологіч-
ні передумови учіння дитини забезпечені висо-
ким  рівнем  педагогічної  культури  вчителя,  йо-
го умінням викладати матеріал і будувати робо-
ту  класу  відповідно  до  вікових  індивідуальних 
особ ливостей учнів.
Кожен вчитель має бути впевнений, що його 

учень щоденно набуває нових знань, йде вперед. 
Тому особистісний компонент педагогічної куль-
тури вчителя —  це віра в те, що учень завтра 

буде кращий, розумніший ніж сьогодні. Вчитель 
не має права користуватися так званими «ярли-
ками», за допомогою яких з  перших днів робо-
ти з класом поділяє дітей на групи: «сонечко», 
«зірочка»,  «непосидючі»,  «нетямущі»,  «ліниві» 
тощо. За цими оціночними судженнями вчитель 
перестає бачити учня і оцінює результати пра-
ці  за  «ярликом».  Про  яку  культуру  педагогіч-
ної праці тут можна говорити? Якою є культура 
учіння дитини за умов такої поперед ньої оцінки?
Учень має  бути  впевнений, що  він  здатний 

відмінно відповідати, розв’язувати задачі, одер-
жувати хороші оцінки, бо його спонукає добро-
зичливий погляд вчителя. Учні з вдячністю вби-
рають в себе прояви педагогічної культури вчи-
теля  і ростуть впевненими у своїх силах, гото-
вими  до  подолання  труднощів,  зацікавленими 
процесом  учіння. Саме  процесом,  а  не  резуль-
татом, тобто оцінкою.
За  таких умов  суб’єкт —  суб’єктної  взаємо-

дії  вчителя  і  учня  поглиблюється  педагогічна 
культура дорослого і дитини, яка проявляється 
у розвитку креативності, готовності до самоана-
лізу, самопізнання та подальшого саморозвитку.
Вчитель  живе  долею,  досягненнями  своїх 

учнів, які згадують його з вдячністю, пам’ятають 
його  вислови,  поради,  особливості  поведінки, 
особливо тоді, коли самі стають вчителями або 
батьками.
Педагогічна культура —  це духовний  процес 

єднання поколінь, передумова розвитку україн-
ського  суспільства  та  готовності  жити  по-но-
вому.
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In  this Article  the problem of pedagogical  culture has 
been discussed. It  is proposed the definition and structure 
of the pedagogical culture, the different components of  its 
contents are discussed.
The practical recommendations for teachers and manag-

ers of the process of education have been proposed.

The Key Words:  culture,  the  pedagogical  culture,  con-
tent  and  structure  of  the  pedagogical  culture,  the  theo-
retical  content  of  the  pedagogical  culture,  the  abilities  of 
the  development  pedagogical  culture  of  teachers,  pupils,  
parents.
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психолого-пеДагогічний сУпровіД освітнього 
процесУ як склаДова інноваційних технологій 

в позаШкільномУ заклаДі освіти

В роботі розглядаються психолого-педагогічні механізми створення інноваційних технологій освітнього про-
цесу ПНЗ та кращий педагогічний досвід керівника театральної студії ПНЗ.

Ключові слова: інноваційна педагогічна технологія, платформа гуманістичного освітнього процесу, психоло-
го-педагогічні механізми і результати педагогічної взаємодії вихователя і вихованця, психолого-педагогічні мож-
ливості проектної діяльності.

Сутність і структурні компоненти 
інноваційних педагогічних технологій 

з позиції гуманістичного  
освітнього процесу

Освітній  процес  в  нашій  країні  переживає 
процес стрімкого розвитку і впровадження нових 
ідей в практику навчання і виховання молодого 
покоління. Саме  в школах,  гуртках  та  студіях 
ПНЗ сьогодні вирішується доля майбутнього на-
шої країни, що потребує високоосві чених, ком-
петентних в різних галузях спеціалістів, готових 
втілювати нові технології в різні сфери діяльності.
Чому  саме  сьогодні  є  значущим  питання 

структури  інноваційних  технологій  та  аналіз  її 
компонентів?
Справа в тому, що у недалекому минулому 

навчання  і  виховання  молодого  покоління  роз-
глядали з точки зору необхідності дати певний 
обсяг  професійних  знань.  Країні  був  потрібен 
професіонал,  а  особистість,  її  внутрішній  світ, 
її  проблеми, можливі  кризи, можливе  зростан-
ня в діяльності залишалися поза межами уваги. 
Сьогодні Україна переживає непрості часи, гро-
мадянське  суспільство має жити  по-новому  за 
умов становлення національних цінностей укра-
їнського народу, що мають  сприяти формуван-
ню національно свідомої, активної, духовної осо-
бистості.
Стрижень  духовної  особистості —  гармоній-

ний  розвиток  здібностей,  потреб  та  інтересів, 
усвідомлення  свого  «Я»,  пов’язаного  зі  світом 
природи,  суспільством  і,  врешті-решт  зі  Все-
світом.  Духовно  розвинена  особистість  готова 
до подальшого розкриття резерву своїх можли-
востей,  здібностей,  прагне  виявити  свій  твор-
чий  потенціал,  готова  до  зустрічі  з  викликами 

суспільства, що  сприяють  розвитку  особистос-
ті як необхідної умови життєдіяльності і життє-
творчості.
Головним  структурним  компонентом  теоре-

тичного  аналізу  інноваційних  технологій  є  роз-
криття  і  використання  можливостей  педагогіч-
ної взаємодії як суб’єкт-суб’єктних відносин пе-
дагога  і  вихованця,  в  процесі  якої  створюють-
ся  оптимальні,  психологічно  обґрунтовані  умо-
ви розвитку духовності особистості. Цей процес 
можна розглядати як обмін духовними цінностя-
ми,  знаннями між  педагогом  і  вихованцем.  Та-
ке  тлумачення  педагогічної  взаємодії  є  змісто-
вим центром розуміння інноваційних технологій 
освітнього  процесу.  Результатом  такого  педа-
гогічного процесу  є  розвиток  особистості,  роз-
криття  її  можливостей  не  як  простого  форму-
вання,  в  якому  ми  вбачаємо  присутність  еле-
менту  тиску  на  особистість  вихованця,  тобто 
певного психологічного насильства. Вихованець 
виступає як партнер, який у певний спосіб «за-
мовляє» педагогічні дії наставника відповідно до 
індивідуальних  можливостей  особистості  дити-
ни. Тим більш необхідно підкреслити важливість 
означеного структурного компонента як важли-
вої  складової  освітнього  процесу ПНЗ.  Бо  са-
ме  на  розкритті  творчого  потенціалу,  креатив-
них здібностей будуються інноваційні технології.
Інноваційна  діяльність  педагога —  поняття, 

яке характеризує технологію побудови структу-
ри та здійснення освітнього процесу в навчаль-
ному закладі, тому є потреба, перш за все, ви-
значитись  в  розумінні  поняття  «процесу  інно-
вації»  в  освіті.  Підкреслимо,  що  інновація —  
це характерна риса організаційного, методично-
го  прийому, форми роботи  з  вихованцями,  які 
істотно  відрізняються  від  прийнятих,  діючих 
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в  практиці  освітнього  процесу  технологій.  Пе-
редумовою  створення  і  втілення  інноваційних 
технологій в педагогічний процес ПНЗ є принци-
пово відмінне від існуючого розуміння психоло-
гічних механізмів і закономірностей, що визнача-
ють результативність процесу навчання не лише 
за результатами оцінювання, а і за мірою ефек-
тивності впливу  інноваційної технології на роз-
виток  індивідуальних  психологічних  особливос-
тей  учня,  його  здібностей,  творчих  можливос-
тей.  Кінцевим  «надрезультатом»  застосування 
інновацій в освіті є становлення гармонійної, ду-
хов ної особистості, яка відчуває свій постійний 
зв'я зок  зі Світом. Усвідомлює необхідність по-
всякденної участі у гармонізації життя, стосун-
ків з людьми, з природою, зі Всесвітом.

Головні психолого-педагогічні передумови 
становлення інноваційних підходів 
педагогічної діяльності керівника  

гуртка ПНЗ

Інноваційні технології передбачають принци-
пово відмінний погляд на «освітню платформу», 
на якій будується педагогічний процес. В центрі 
цього простору —  вихованець, дитина з її типо-
вими віковими та неповторними індивідуальними 
особливостями. Педагог будує спілкування з ви-
хованцем, виходячи з наявних досягнень і пізна-
вальних можливостей дитини, в зоні найближчо-
го психічного розвитку (В. С. Виготський). Саме 
тому педагогу потрібні знання про психологічні 
можливості кожної дитини, які накопичуються 
в  процесі  навчання  та  під  час  аналізу  трудно-
щів і досягнених результатів.
Необхідною  умовою  застосування  іннова-

ційних  технологій  є  розуміння  сутності  проце-
су  психічного  розвитку  дитини,  який  має  при-
родний  характер. Процес  психічного  розвитку 
за  В. С. Виготським —  це  процес  закономірної 
появи  нових  можливостей  і  здібностей  люди-
ни  у  будь-якому  віці  у  відповідь  на  нові  ви-
клики життя в суспільстві. Тому необхідно чіт-
ко  розуміти,  що  в  освітньому  процесі  педагог 
створює  умови  для  психічного  розвитку  дити-
ни шляхом використання інноваційних техноло-
гій поряд із збагаченням змісту освітнього про-
цесу. Наші роздуми дають підстави для ствер-
дження,  що  використання  інноваційних  техно-
логій  передбачає  високий  рівень  креативності 
особистості педагога,  здібність до педагогічної 
імпровізації. Використання інноваційного прийо-
му не може перетворитися на стандартні шабло-
ни розв’язання педагогічних завдань, які поста-
ють перед вихованцем і педагогом.
Інноваційність —  це ознака педагогічної тех-

нології, яка потребує постійної підтримки твор-
чим  пошуком  педагога  на  кожному  занятті. 
Окремо  треба  визначити, що  вивчення  іннова-
ційних  технологій  та  їх  застосування педагога-
ми ПНЗ  передбачає  оволодіння  культурою  ви-
користання  сучасних  IT-технологій:  створення 

персональних  сайтів,  блогів, WEB-сторінок,  за 
допомогою яких можливо оперативно розповсю-
джувати досвід педагогів-новаторів.
Звичайно,  велику  організаційно-інформацій-

ну роботу повинні проводити методичні служби 
ПНЗ. Наслідком такої роботи мають стати твор-
чі проекти кращих педагогів закладу, результа-
том —  зростання педагогів  за рівнем професій-
ної компетентності, готовність до створення та 
втілення  нових  ідей.  Таким  чином,  методична 
служба ПНЗ  стає  мозковим  центром  активіза-
ції продукування інноваційних ідей та напрямків 
роботи педагогічного колективу закладу.

Проектна діяльність  
та її інноваційні можливості 
в освітньому процесі ПНЗ

Які  організаційно-методичні  умови  мають 
сприяти  інноваційному  підходу  до  співробітни-
цтва педагога з вихованцями ПНЗ?
У сучасному світі технологій освітнього про-

цесу  досить  позитивно  зарекомендувала  себе 
організація  навчально-виховного  процесу шля-
хом забезпечення проектної діяльності вихован-
ців. Розвивальними можливостями проектної ді-
яльності вихованців є:
1.  Групова  робота  над  обраною  темою  від-

повідно  до  інтересів  і  програми.  Саме  робота 
в групі надає дітям можливість обміну суджен-
нями, розуміння проблеми і, в такий спосіб, при 
ефективному керівництві педагога, можливе до-
сягнення стадії  «мозкового штурму». Найцінні-
шим наслідком цього процесу є народження но-
вої ідеї, нового підходу до раніше відомих знань 
і  пропозиції  подальшого  їх  використання.  Без 
сумніву, педагог повинен навчити дітей працю-
вати в групі, починаючи зі своєї участі в цій ро-
боті і на практиці даючи можливість накопичи-
ти  досвід  поведінки  і  міжособистісної  взаємо-
дії в групі, яка працює над спільним проектом.
2.  Важлива  вимога  до  організації  роботи 

учасників  групового  проекту —  толерантність 
до ідей, що пропонуються членами групи, прий-
няття  їх  до  обговорення.  Категоричність,  на-
смішкувате  ставлення  до  певних  пропозицій 
в роботі групі є принципово неможливими.
3. Коли  запропоноване  рішення  підтримує 

вся  група  учасників  проекту,  тоді  досягається 
найцінніший  результат —  можливість  кожного 
члена  групи  побачити  свою  думку,  результат 
свого  зусилля,  свій  внесок  у  спільне  рішення 
проектного завдання. Напевно після виконання 
такого завдання члени групи збагатять свої уста-
лені  взаємовідносини  у  навчанні  новим  відчут-
тям близькості, спільності. Це відчуття може бу-
ти прекрасним, віднайденим джерелом психоло-
гічної підтримки вихованців у подальшій роботі, 
створення колективу, що сповідує спільні твор-
чі, духовні цінності, осягає глибину і важливість 
внутрішнього переконання: «Я не один. Поруч зі 
мною мої товариші, ми розуміємо один одного».
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4.  Великого  виховного  значення  набуває 
можливість  практичного  втілення  ідеї  проекту 
у практику. Бажаною і важливою особливістю 
групового  проекту  в ПНЗ  є  інтегративний  ха-
рактер  кінцевого продукту,  при  створенні  яко-
го  представлені  твори  різних  авторів  з  різних 
видів мистецтва.
Успішне  втілення  проектної  діяльності 

в творчому колективі ПНЗ передбачає відповід-
ний рівень обізнаності і практичного досвіду ме-
тодичної служби закладу. У вирішенні завдання 
можуть статися в нагоді такі форми роботи, як 
майстер-класи, відкриті заняття, виставки, тре-
нінги. Такі форми роботи необхідні для вдоско-
налення технологій навчального процесу.

Педагогічна взаємодія 
як важлива передумова гуманізації 
навчально-виховного процесу ПНЗ

Переконливою ілюстрацією успішних резуль-
татів освітнього процесу в ПНЗ є досвід робо-
ти керівника гуртка театральної студії «Тріумф» 
Анатолія Івановича Падуки, який створив твор-
чу платформу для успішної роботи театральної 
студії ОЦДЮТ «Дивосвіт».
Анатолій  Іванович активно використовує  ін-

новаційні методи і технології, застосовує широ-
кий спектр стратегій навчання, впроваджує но-
ві форми та методи організації навчально-вихов-
ного процесу на заняттях гуртка театрального 
мистецтва, що забезпечує максимальну резуль-
тативність роботи дітей.
Професійний  оптимізм  Анатолія  Івановича 

полягає  в  глибокому  переконанні,  що  кожен 
учень  розкриває  свій  особистісний  потенціал 
у  навчанні.  Завтра  дитина  буде  краща,  розум-
ніша,  виявить  нові  грані  своєї  індивідуальнос-
ті,  тому  головна  риса  особистості  вихователя, 
на  думку  А. І. Падуки, —  «переконання  у  на-
явності  і  виявленні  великого  терпіння  вихова-
теля, вміння дочекатися появи омріяних нових 
творчих можливостей дитини в процесі  занять 
у студії».
За допомогою різноманітних технік, вдалого 

їх поєднання, під час ознайомлення дітей з твор-
чістю видатних митців, він навчає дітей твори-
ти свої «шедеври»,  спираючись на національні 
традиції. Анатолій Іванович через мистецтво за-
лучає дітей до найвищих художніх цінностей та 
досягнень людства, виховує у дітей творче, бе-
режливе ставлення до всього прекрасного, куль-
турної спадщини рідного краю.
Протягом вісімнадцяти років театральна сту-

дія «Тріумф» є лауреатом міжнародних конкур-
сів:  «Інтер-театр»,  «Алі  паруса»,  «Весела  рай-
дуга»,  «Комедіада»,  обласних:  «Таланти  твої, 
Україно»,  «Чисті  роси»,  міських:  «Срібне  сло-
во», «Зоряна юність Одеси» та інших.
Колишні  учні  театральної  студії  стали 

справж німи художниками сцени, випускники те-
атральної студії вступають до престижних теа-

тральних закладів. Багато з них працюють в те-
атрах  нашого  міста  та  країни,  деякі  стали  ре-
жисерами,  акторами,  знімаються в кіно  (Олек-
сандр  Кудренко,  Володимир Пітеров,  Валерій 
Швець, Богдан Лобода, Валерій Крупенін, Мак-
сим Чагай, Лана Кримова, Сергій Алімпієв, Ар-
тур Литвинов  та  інші),  деякі  з  них  працюють 
за  кордоном  (Олексій  Купін —  «Голлівуд» —  
промоушен,  Євген  Барцицький —  Берлін —  те-
атральний критик, Наталья Угліцьких —  «Мос-
фільм» —  режисер).
Анатолій Іванович володіє великим досвідом 

використання  сучасних  художньо-педагогічних 
технологій,  яким  охоче  ділиться  з  педагогами 
на  засіданнях  районного  та  міського  методич-
них об’єднань,  курсах підвищення кваліфікації 
педагогів театрального мистецтва при Одесько-
му обласному інституті удосконалення вчителів, 
семінарах міського, обласного рівнів, засіданнях 
творчої групи у майстер-класах, програми яких є 
дуже популярними серед слухачів майстер-кла-
сів Одеської театральної студії «Тріумф» (http://
vk.com/video-29541131_167658531).
Сучасні  теоретичні  погляди  на  процес  ста-

новлення  особистості  дитини  та  освітні  техно-
логії,  за  допомогою яких  він реалізує практич-
ні досягнення творчо-працюючих педагогів ПНЗ 
переконливо свідчать про великі резерви у по-
дальшому розвитку позашкільної освіти як важ-
ливої ланки становлення гармонійно- розвинутої 
особистості громадянина України, громадянсько-
го суспільства, носія національної ідеї, здатного 
до активної діяльності, готового жити по-новому 
в рідній країні.

S umm a r y

In  the article  the problem of  the pedagogical  and psy-
chological  factors of mental development in the out-school 
education have been discussed.
Key words: innovative pedagogical technology, platform 

of humanistic educational process, psychological and peda-
gogical mechanisms and  the  results of  the pedagogical  in-
teraction between a teacher and a pupil, psychological and 
pedagogical possibilities of the project activities.
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Позакласне та позашкільне виховання

УДК 374:379.826

В. В. ДьЯчеНко,
методист  еколого-натуралістичного  підрозділу  Одеського 
обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти 

та  виховання

інноваційна Діяльність пеДагогів-позаШкільників 
оДеської області

Позашкільні навчальні заклади є важливою 
складовою системи безперервної освіти  і  вихо-
вання  підростаючого  покоління.  Вони  надають 
додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, 
умінь і навичок за інтересами, забезпечують по-
треби  особистості  у  творчій  самореалізації  та 
організації змістовного дозвілля, сприяють все-
бічному й гармонійному розвитку. Привнесення 
нового в педагогічну практику дає можливість 
сучасному  педагогу-позашкільнику  розроб ляти 
та  застосовувати  освітні  інновації,  поступово 
здійснювати  часткові  зміни,  що  ведуть  до  мо-
дифікації мети, змісту, методів, форм навчання 
й виховання, адаптації процесу навчання до но-
вих вимог.
Протягом  багатьох  років  порушується  пи-

тання  щодо  методичного  супроводу  організа-
ції  навчально-виховного  процесу  позашкільної 
освіти,  яке  залишається  актуальним  і  сьогод-
ні.  На  жаль,  відсутні  методичні  рекомендації 
та  розробки  до  існуючих  навчальних  програм, 
що увійшли до збірок, затверджених Міністер-
ством  освіти  і  науки  України.  Крім  того,  від-
повідно  до  листа Міністерства  освіти  і  науки 
України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчаль-
ні  програми  з  позашкільної  освіти»  та  з  ме-
тою  забезпечення  діяльності  гуртків,  творчих 
об’єд нань,  секцій,  які  працюють  тільки  у  ме-
жах  однієї  адміністративно-територіальної  оди-
ниці, відповідають потребам конкретного регіо-

ну,  навчальні  програми  з  позашкільної  освіти 
можуть  бути  затверджені  наказами  обласних, 
районних,  міських  органів  управління  освітою 
згідно із встановленою ними процедурою. Вимо-
ги до змісту та оформлення навчальних програм 
з позашкільної  освіти визначено в листі  Інсти-
туту інноваційних технологій і змісту освіти від 
05.06.2013 № 14.1/10-1685. Але такі навчальні 
програми, розроблені педагогом конкретного по-
зашкільного закладу, також рідко супроводжу-
ються методичним забезпеченням: рекомендаці-
ями чи посібниками з організації навчально-ви-
ховного процесу.
Саме  тому  необхідно  звернути  увагу  на  ці-

кавий досвід методичного супроводу організації 
навчально-виховного процесу керівниками гурт-
ків,  які  працюють  як  за  програмами,  запропо-
нованими Міністерством  освіти  і  науки  Украї-
ни, так і за навчальними програмами, які підго-
товлені та апробовані в позашкільних навчаль-
них закладах області.
Керівник гуртка комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський ЕНЦ «Афаліна» 
Самойленко Ірина Володимирівна постійно пере-
буває у пошуку якісно нових підходів до робо-
ти з обдарованими учнями старшого шкільного 
віку, які виявляють стійкий інтерес до біології. 
Вона проводить дослідницьку діяльність  з  еко-
логічної освіти, яку можливо реалізувати у по-
зашкільному навчальному закладі, здійснює ор-
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ганізацію  навчально-виховного  процесу  за  про-
грамою  «Основи  біології»  (збірка  «Програми 
для творчих об’єднань позашкільних і загально-
освітніх навчальних закладів», 2004 р.).
Ірина Володимирівна значну увагу приділяє 

розвитку індивідуальних здібностей учнів, фор-
муванню уміння самостійно вчитись, розуміючи, 
що навчальна діяльність людини лише тоді на-
буває особистісного значення, коли усвідомлю-
ється  її  мета. На  заняттях  гуртка  для  розвит-
ку пізнавальної активності слухачів забезпечує:
— створення  ситуацій  вільного  вибору  слу-

хачами навчального завдання;
— організацію  співробітництва  педагог-слу-

хач,  слухач-слухач  не  тільки  на  заняттях,  а  й 
при виконанні завдань у позаурочний час;
— залучення  слухачів  до  підготовки  демон-

страційних  та  наочних  матеріалів  відповідно 
до програми гуртка.
Педагог  застосовує  не  тільки форми прове-

дення занять, які стали традиційними (практич-
ні заняття, заняття-конференції, семінари, деба-
ти тощо), але й такі як модульна система, яка 
сьогодні є новим перспективним напрямком по-
зашкільного навчання.
Самойленко  І. В.,  організовуючи свою робо-

ту  за  модулями,  наголошує,  що  розподіл  на-
вчальних курсів за модулями забезпечує активі-
зацію самостійної роботи слухачів, успішне до-
сягнення високого рівня знань, засвоєння склад-
них  тем  при  вивченні  курсу  загальної  біології. 
Структурний підхід до викладання має величез-
не виховне і світоглядне значення: помітно під-
вищується  роль  діагностики  знань,  можливос-
ті контролю дозволяють викладачу стежити за 
динамікою  навчального  процесу  і  вносити  пев-
ні корективи.
Навчальним  планом  гуртка  передбачено  та 

апробовуються  теоретичні  заняття,   практичні 
роботи  щодо  розв’язування  генетичних  і  біо-
логічних задач, завдання для самоперевірки та 
взаємо перевірки знань з використанням тест-кон-
тролю та завдання репродуктивного характеру.
Ірина Володимирівна є автором методичних 

розробок «Використання модульної системи при 
вивченні  теми  «Генетика»  та  «Модульна  тех-
нологія  у  позашкільному  навчальному  закладі. 
Екологія», які були відзначені на обласному та 
Всеукраїнському  етапах фахових  конкурсів  на-
уково-методичних розробок і віртуальних ресур-
сів  з  еколого-натуралістичного  напряму  поза-
шкільної освіти та виставці видавничої продук-
ції з питань позашкільної освіти еколого-натура-
лістичного напряму у 2013 та 2014 роках.
Головними  завданнями  використання  моду-

лів є:
— впровадження  в  навчальний  процес  гурт-

ка модулів-блоків циклів занять;
— розробка  та  використання  критеріїв  оці-

нювання  рівня  повного  засвоєння  навчального 
матеріалу;  розробка  еталонів  рішень  для  орга-
нізації самоконтролю, взаємоконтролю, контро-
лю з боку керівника;

— навчання слухачів умінню самостійно ово-
лодівати  окремими  термінами,  поняттями  і  за-
кономірностями відповідно до програми «Осно-
ви біології»;
— створення  алгоритмів  для  розв’язування 

задач  з  генетики,  екології  та  для  організації 
контролю знань слухачів;
— профорієнтація  випускників  позашкільно-

го  навчального  закладу  на  біологічні  професії 
та підготовка слухачів гуртка до навчання у ви-
щій школі.
З метою активізації навчального процесу, за-

безпечення  його  наочності  керівник  гуртка  не 
тільки розробляє авторську наочність та презен-
тації  (наприклад,  «Спадкові  хвороби»  для  мо-
дуля  «Генетика»),  а  й  залучає  до  такої  діяль-
ності слухачів гуртка. Наприклад, презентацію 
«Мутації»  підготувала  Дворщенко Марія,  а  у 
підготовці  альбому-посібника  з  екології  брали 
участь Грешилов Костянтин, Перстньова Хрис-
тина,  Капцова  Оксана,  Ротер Марія  (містить 
21 сторінку зі схемами, таблицями, плакатами). 
Таким чином керівник гуртка досягає поглиблен-
ня  знань  і  реалізації  проблемно-пошукової,  на-
уково-дослідницької та експериментальної робо-
ти  слухачів,  що  сприяє  їх  творчому  розвитку, 
забезпеченню потреби  в  спілкуванні,  навчанні, 
спільній роботі в групах за творчими завдання-
ми. А удосконалення форм контролю знань, про-
ведення занять-заліків, занять-консультацій, ви-
користання  рефлексії  в  учнів  старшого шкіль-
ного віку передбачають вміння давати відповіді 
на нестандартні питання.
Керівники  гуртків  Одеського  ЕНЦ  «Афалі-

на» залучають вихованців до догляду за твари-
нами, які знаходяться в куточку живої природи. 
Спілкування та систематичний догляд за твари-
нами  і  рослинами,  проведення  спостережень  і 
дослідів  привчає  дітей  до   самостійності,  підви-
щує відповідальність, навчає проводити елемен-
тарні  досліди,  експерименти,  виявляти  взаємо-
вплив  компонентів  природи,  робити  відповідні 
висновки.
Керівник гуртків Гнопко Наталя Ярославівна 

працює за складеною нею програмою «Природа 
і творчість» для вихованців 5—7 років. Програ-
ма стала призером обласного та Всеукраїнсько-
го  етапів  конкурсу  науково-методичних  розро-
бок і віртуальних ресурсів з еколого-натураліс-
тичного напряму позашкільної освіти.
До навчальної програми Гнопко Н. Я. підго-

тувала методичний посібник, який містить роз-
робки занять гуртка «Природа і творчість».
Керівник  гуртків  Будинку  дитячої  творчос-

ті  Татарбунарського  району Пахольчук Олена 
Сергіївна працює за розробленою нею навчаль-
ною  програмою  «Перші  уроки  з  метеорології» 
(для учнів 3—4 класів). Відповідно до програми 
вона підготувала  та  використовує  в  роботі  на-
вчально-методичний  комплект,  який  складаєть-
ся з навчальної програми, навчального посібни-
ка «Абетка синоптика», «Метеорологічні прила-
ди —  помічники людини» та зошитів для учнів 
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гуртка;  програми  літньої  навчально-польової 
практики,  «Щоденника  літньої  польової  прак-
тики»  та  «Робочої  картки  до  практичних  ро-
біт»  для  їх  проведення під  час  літньої  практи-
ки; програми виховної роботи гуртка «Нове по-
коління»; літератури для учнів та матеріали що-
до організації роботи з батьківською громадою. 
Така система роботи керівника гуртків повністю 
забезпечує навчально-виховний процес та його 
логічне завершення —  літня навчально-польова 
практика  із  захистом  дослідницьких  робіт  дає 
педагогу можливість разом зі своїми гуртківця-
ми щорічно показувати кращі результати під час 
участі  в  інтелектуальних  змаганнях.  Кожного 
року юні метеорологи беруть участь та посіда-
ють призові місця в обласному етапі Всеукраїн-
ського  конкурсу  дослідницько-експерименталь-
них робіт з природознавства «Юний дослідник».
Навчально-методичний  комплект  «Перші 

уроки з метеорології» (автори Пахольчук О. С. 
та  Священко  Г. П.)  на  обласному  та  Всеукра-
їнському  етапах  конкурсу  науково-методичних 
розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-
натуралістичного  напряму  позашкільної  освіти 
у 2013/2014 навчальному році відзначено дипло-
мом першого ступеня.
Потребує  уваги  досвід щодо  використання 

у позашкільній освіті соціальних мереж, за до-
помогою яких формується методичний супровід 
навчального процесу безпосередньо в Інтернет-
просторі. Педагоги позашкільних закладів освіти 
Одеської  області  протягом  багатьох  років  вда-
ло  використовують  мережу  Інтернет  для  про-
паганди  еколого-натуралістичної  позашкільної 
освіти.  Так,  у  2005  році  запрацював  сайт  еко-
лого-натуралістичного підрозділу Одеського об-
ласного  гуманітарного Центру,  на  якому  було 
розміщено декілька цікавих для учнів сторінок, 
а саме: «Запрошуємо до нас» —  учні та їх бать-
ки можуть ознайомитись з розкладом занять  і 
отримати  відповіді  на  питання;  «Екологічні  ак-
ції та свята» —  в яких заходах у поточному ро-
ці  учні  можуть  взяти  участь;  «Майбутнім  на-
уковцям» —  інформація щодо  участі  школярів 
у  конкурсах МАН України,  «Юний  дослідник» 
та «Молодь досліджує світ» (обласний етап все-
українських інтелектуальних конкурсів та освіт-
ніх проектів); «Спробуй свої сили» —  вікторина 
«Таємниці Чорного моря»; «Бібліотека юнната» 
та «Корисні сайти».
З 2009 року працює сайт КПНЗ «Одеський 

ЕНЦ  «Афаліна»,  а  з  2012  року  сторінки  цен-
тру  створені  в  соціальній  мережі  «ВКонтак-
ті».  Для  вихованців  гуртків  «Юні  акваріуміс-
ти» «Одеського ЕНЦ «Афаліна» була створена 
група https://vk.com/club_fishka. У даній групі 
наведена  актуальна  інформація  для  дітей:  роз-
клад  занять,  контакти  керівників,  заплановані 
заходи, інформація щодо проведення заходів, бі-
бліотека та фотоальбом. З метою популяризації 
діяльності  гуртка  «Юні  акваріумісти»  новинна 
стрічка  групи  синхронізована  із  сайтом КПНЗ 
ОЕНЦ «Афаліна».

Сторінка  клубу  інтелектуальних  ігор 
« МАГІСТР»  ЕНЦ  «Афаліна»  містить  розклад 
роботи  клубу,  інформацію щодо  запланованих 
та проведених заходів.
На  початку  2014/2015  навчального  року 

в  КПНЗ ОЕНЦ  «Афаліна»  започатковано  но-
вий проект «Екоклас», схожий на факультатив 
еколого-натуралістичної  спрямованості  в  рам-
ках  гуртків  для  екологічного  активу шкіл  Су-
воровського району. Першими учасниками ста-
ли учні ОНВК № 49 і ОСШ № 40. Цей проект 
має публічну сторінку https://vk.com/eco_class, 
на якій, крім актуальної інформації, розміщуєть-
ся  соціальний  паспорт  учасників  проекту,  ре-
комендації  і  завдання  для  участі  в  різних  кон-
курсах,  рекомендована  література  і  посилання 
на ресурси. Публічна сторінка дозволила дода-
ти  елемент  дистанційного  навчання. У  гуртків-
ців з'явилася можливість отримувати консульта-
ції,  обмінюватися думками, коригувати свої рі-
шення в режимі групових повідомлень офф-лайн 
та он-лайн. Команда «Перлина» в цьому режимі 
виграла  заочний  етап  Всеукраїнського  конкур-
су «Турнір юних натуралістів» та посіла II міс-
це на очному конкурсі у 2015 році.
З 2011 року еколого-натуралістичний підроз-

діл  співпрацює  з  Немерцаловим В. В.,  доцен-
том  кафедри  ботаніки Одеського  національно-
го  університету  ім.  І. І. Мечникова.  Протягом 
2011/2012  навчального  року  була  переробле-
на  програма  гуртка  «Юний  науковець»  з  ме-
тою  включення  до  неї  елементів  дистанційної 
освіти.  Набір  слухачів  гуртка  проводиться  як 
безпосередньо через заклади освіти, так і через 
відкриту групу в соціальній мережі « ВКонтакті» 
(http://vk.com/)  та  «Фейсбук».  У  групі,  в  ре-
альному  часі  відбувається  розміщення  тексто-
вих  матеріалів  лекційних  і  практичних  занять 
у вигляді електронних текстів, відеоматеріалів, 
аудіо матеріалів,  схем  та  таблиць. У  ході  робо-
ти було проаналізовано та додано до ресурсної 
бази  групи  (http://vk.com/club59586132) різно-
манітні технічні засоби дистанційного навчання: 
відео-уроки  (http://interneturok.ru/ua),  інтерак-
тивні підручники (http://www.ebio.ru/), навчаль-
ні  екологічні  ігри,  дистанційні  лабораторії  (на 
зразок дистанційної лабораторії МАН). У  ме жах 
роботи гуртка регулярно проводяться очно-дис-
танційні  відео-  та  аудіо-конференції  за  допомо-
гою  безкоштовної  програми  Скайп  (Skype)  та 
можливостей соціальної мережі «ВКонтакті».
Алгоритм  проведення  занять  складається 

з  теоретичних,  практичних,  дистанційних прак-
тичних та індивідуальних консультацій. Особли-
вістю навчального процесу за навчальною про-
грамою  є  використання  Інтернет-комунікації 
з ме тою активізації пізнавального інтересу вихо-
ванців до дослідницької діяльності у сфері при-
родничих наук. Так учням надаються завдання 
шляхом участі у веб-форумі, скайп-конференціях 
або конференціях «Гугл-плюс». Слухачі  гуртка 
«Юний науковець» беруть участь в інтерактив-
ному обговорюванні та оцінюванні робіт, висту-
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пають  опонентами  і  рецензентами  дослідниць-
ких проектів своїх колег по гуртку.
Щорічно  слухачі  гуртка  «Юний  науковець 

з  елементами  дистанційного  навчання»  беруть 
участь у профільних інтелектуальних конкурсах, 
де  займають  призові  місця. Підсумком  роботи 
гуртка в очно-дистанційному режимі у 2014 ро-
ці  стали  підготовлені  слухачами  9  досліджень 
еколого-натуралістичної  тематики,  з  них  4  на-
уково-дослідні роботи пройшли відбір на другий 
етап конкурсу-захисту науково-дослідних робіт 
МАН, одна робота відзначена на міській еколо-
гічній олімпіаді, 4 роботи відзначені на обласно-
му конкурсі «Молодь досліджує світ». На сто-
рінці  «Юний  вчений»  в  мережі  «ВКонтакті»  є 
інформація для «Для вчителів і методистів», яка 
допомагає  в  організації  роботи  з  творчо  обда-
рованою молоддю.
Навчально-польові практики стали популяр-

ною  формою  роботи  в  Одеській  області  вже 
30 років,  але для юннатів молодшого шкільно-
го віку вони проводяться лише протягом остан-
ніх 10 років. Керівник  гуртка «Перші уроки  з 
метеорології» Будинку дитячої творчості Татар-
бунарського району Пахольчук О. С. проводить 
літню  навчально-польову  практику  за  формою 
щоденних  екскурсій,  під  час  яких  учні  працю-
ють за робочими картками для практичних ро-
біт,  запов нюють  «Щоденник  літньої  польової 
практики» та здійснюють свої перші наукові до-
слідження. Юннати  гуртка  «Екологічний  бук-
вар «Веселка»  (керівник Дьяченко В. В.), учні 
1—4  класів,  з  першого  року  навчання  беруть 
участь в навчально-польових практиках,  вивча-
ють природу не тільки рідного краю, а й Укра-
їни.  Навчально-польові  практики  проводились 
в Одеській області, на Бойківщині, у національ-
ному  природному  парку  «Сколівські  бескиди», 

у національному природному парку «Гуцульщи-
на»,  на  заповідних  територіях  Криму.  Органі-
зація  навчально-польових  практик  дає  можли-
вість юннатам великого міста не тільки позна-
йомитись з природою, але й вивчити різноманіт-
тя біоценозів України, зустрітись з науковцями, 
познайомитись з роботою наукових лабораторій 
та залучитись до дослідницької роботи.
У Центрі  еколого-натуралістичної  творчості 

учнівської молоді міста Іллічівська створено му-
зей живої  природи.  Робота  музею  здійснюєть-
ся за такими напрямками: екологічний, природо-
охоронний,  науково-дослідний,  профорієнтацій-
ний,  культурно-просвітницький.  До  його  скла-
ду увійшли міні-зоопарк, акваріумна та зимовий 
сад. Музей є базою для проведення екскурсій 
та  тематичних  занять  для  гуртківців  і  учнів  
міста.
На базі музею проводяться досліди, лабора-

торні  та  практичні  заняття  за  зоологотварин-
ницькими  та  генетико-селекційними  напрямка-
ми. Юннати  навчаються  вести щоденники  спо-
стережень та готують дослідницькі роботи, які 
щорічно подаються на обласний конкурс-захист 
наукових  робіт  «Молодь  досліджує  світ».  До-
свід використання бази музею висвітлено в ро-
боті керівника гуртків Сокерчак Світлани Вале-
ріївни —  «Методичні рекомендації до проведен-
ня занять для молодших школярів у музеї жи-
вої природи».
Підготовка  методичного  супроводу  до  за-

нять  гуртків  дає  можливість  створювати  умо-
ви для самоосвіти, підвищення фахового рівня 
педагога-позашкільника, організації системи на-
вчально-виховної роботи з використанням сучас-
них  інноваційних  технологій, що  в  свою  чергу 
забезпечує простір для розвитку науково-пізна-
вальної активності учнівської молоді.

УДК 37.02

І. Є. ГуСак,
методист  еколого-натуралістичного  підрозділу  Одеського 
обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та 

виховання

Intel-еко Україна —  Дивовижний світ наУки, 
інновацій і новітніх ДосліДжень

Intel-еко україна в цифрах:
• 11 років історії успіху;
• Тисячі  учнів  і  вчителів  з  різних  куточків 

України;
• Близько 500 заявок на участь у   конкурсі 

щороку;
• Понад 150 фіналістів щороку;
• Десятки  переможців  міжнародних  науко-

вих  конкурсів  у  США,  Голландії,  Польщі,  Ру-
мунії, Грузії, Азербайджану та Росії;

• Сотні  публікацій  та  сюжетів  у  провідних 
засобах масової інформації України.

Вже більше десяти років педагогічний колек-
тив еколого-натуралістичного підрозділу Одесь-
кого обласного гуманітарного центру позашкіль-
ної освіти та виховання працює над створенням 
системи роботи з творчою молоддю. Важливим 
джерелом забезпечення ефективності такої сис-
теми є організація та проведення масових інте-
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лектуальних заходів з учнями області різних ві-
кових категорій.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу до-

слідницько-експериментальних робіт з природо-
знавства «Юний дослідник», обласний етап Все-
українського  конкурсу  винахідницьких  і  раціо-
налізаторських проектів, обласний конкурс нау-
ково-дослідницьких проектів «Молодь досліджує 
світ»  не  тільки  виявляють  найздібніших  учнів, 
але й підводять підсумки дослідницької роботи 
за навчальний рік. Інтелектуальні конкурси про-
водяться з метою формування у юних дослідни-
ків презентаційних навичок, уміння вести науко-
ву дискусію. Члени журі конкурсів мають змо-
гу  не  тільки  прослухати,  оцінити  роботи,  але 
й  надати  учням  консультації щодо  продовжен-
ня  роботи  на  літній  та  осінній  періоди  та  по-
ради щодо підготовки робіт для участі у Всеу-
країнських етапах конкурсів еколого-натураліс-
тичного напряму.
Обласний  конкурс  науково-дослідницьких 

проектів «Молодь досліджує світ» є офіційним 
обласним відбірковим етапом національних турів 
Білоруської  конференції  учнів  (Білорусь),  між-
народного  конкурсу  інформаційних  технологій 
INFOMATRIX  (Румунія),  Міжнародного  кон-
курсу молодіжних проектів з  енергозбереження 
«Енергія та середовище» (Норвегія), Всеукраїн-
ського конкурсу «Intel-Еко Україна» та  багатьох 
інших.
Умови участі в обласному конкурсі «Молодь 

досліджує  світ»  опубліковано  в журналі  «На-
ша школа», № 4,  2013  р.,  І. Є. Гусак  «Запро-
шуємо до  участі  в  обласних  етапах Всеукраїн-
ських  та міжнародних  інтелектуальних  конкур-
сах у 2013/2014 навчальному році».
Спланована та копітка робота педагогів Оде-

щини дає свої результати. У цьому році  досить 
успішною була участь школярів області у Все-
українських  конкурсах  дослідницьких  робіт  
учнів.
Так  9—13  лютого  2015  року  делегація  від 

Одеської області взяла участь у фінальних ета-
пах Всеукраїнських конкурсів винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натураліс-
тичного напряму та юних зоологів і тваринників, 
який проводився Міністерством освіти  і науки 
України та Національним еколого-натуралістич-
ним центром учнівської молоді у м. Києві.
Найбільшою за чисельністю на конкурсі ста-

ла делегація Одеської області.
За підсумками роботи журі Всеукраїнського 

конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 
проектів  еколого-натуралістичного  напряму  аб-
солютними переможцями (I місце) стали:
— Толстиков Володимир, учень Одеської за-

гальноосвітньої школи № 55 I—III ступенів, гурт-
ківець Одеського  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості «Еврика», секція «Науки про Землю»;
— Столяренко  Вахідулла,  учень  11  класу 

Одеського навчально-виховного комплексу № 49 
«Спеціалізована школа —  загальноосвітня шко-
ла I—III ступенів», секція «Медицина»;

— Гордієнко Олексій, учень 11 класу Одесь-
кого  навчально-виховного  комплексу  № 49 
«Спе ціалізована школа —  загальноосвітня шко-
ла  I—III ступенів», секція «Фізика та  інженер-
ні науки»;
— Бродовська  Мілана,  учениця  6  класу 

Одеського навчально-виховного комплексу № 49 
«Спеціалізована школа —  загальноосвітня шко-
ла  I—III  ступенів»,  секція  «Екологічно  безпеч-
ні технології та прикладна екологія»;
— Медуха Ганна, учениця 10 класу Олександ-

рівської  загальноосвітньої  школи  I—III  ступе-
нів  м.  Іллічівська,  секція  «Сільське  господар- 
ство».
II місце зайняли:
— Хмеленко Микита, учень 11 класу Одесь-

кого  навчально-виховного  комплексу  № 49 
«Спеціалізована школа —  загальноосвітня шко-
ла  I—III ступенів», секція «Фізика та  інженер-
ні науки»;
— Патюкова  Наталія,  учениця  11  класу 

Одеської спеціалізованої школи № 35 I—III сту-
пенів з поглибленим вивченням англійської мо-
ви,  секція  «Екологічно  безпечні  технології  та 
прикладна екологія»;
— Старінова  Марія,  учениця  7  (11)  класу 

Одеського навчально-виховного комплексу «Гім-
назія № 7 —  спеціалізована школа I ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови», сек-
ція «Біологія та хімія».
III місце зайняли:
— Кривенко  Андрій,  учень  11  класу Одесь-

кої спеціалізованої школи № 117, секція «Сіль-
ське господарство»;
— Чубок  Сергій,  учень  11  класу  Калаглій-

ської  загальноосвітньої  школи  I—III  ступенів 
Овідіопольського  району,  вихованець  гуртка 
«Екологи-краєзнавці» Овідіопольського районно-
го будинку дитячої та юнацької творчості, сек-
ція «Енергозбереження»;
— Мітєва Марія, учениця Виноградівської за-

гальноосвітньої школи I—III ступенів Арцизько-
го району, секція «Сільське господарство».
За підсумками роботи журі Всеукраїнського 

конкурсу юних зоологів та тваринників Мітєва 
Марія,  учениця  Виноградівської  загальноосвіт-
ньої школи  I—III  ступенів Арцизького  району, 
отримала I місце.
III місце отримав Ангел Артем, учень 10 кла-

су  Старосільської  загальноосвітньої  школи 
I—III ступенів Саратського району, секція «Зоо-
логія».
25—28 лютого 2015 року відбувся Всеукра-

їнський конкурс «Intel-Еко Україна» національ-
ного етапу міжнародного конкурсу науково-тех-
нічної  творчості  школярів  Intel  ISEF  2015 
(International  Science  and  Engineering  Fair), 
який проводився Міністерством освіти  і науки 
України спільно з Київським національним уні-
верситетом  імені Тараса Шевченка, Національ-
ним  еколого-натуралістичним  центром  учнів-
ської молоді (НЕНЦ) та дирекцією освітніх про-
грам INTEL.



’15 41«Íàøà øêîëà», ¹ 4

У національному етапі брали участь 154 шко-
лярі,  які  представляли 142  дослідницьких  про-
екти з семи тематичних категорій.
За підсумками роботи журі Всеукраїнського 

конкурсу «Intel-Еко Україна»:
— Лук’янова Олена, учениця 11 класу Одесь-

кої загальноосвітньої школи № 82 I—III ступе-
нів, вихованка гуртка Комунального позашкіль-
ного навчального закладу «Одеський центр ди-
тячої  та  юнацької  творчості  «Еврика» —  I  міс-
це в категорії «Науки про землю»;
— Ібрагімова  Ламіййа,  учениця  11  класу 

Одеського навчально-виховного комплексу № 84 
«Спеціалізована школа I—III ступенів з поглиб-
леним  вивченням  іноземних  мов —  загальноос-
вітня школа  I—III  ступенів» —  I  місце  в  кате-
горії «Навколишнє середовище»;
— Пирогова Валерія, учениця 11 класу Одесь-

кої гімназії № 9 —  II місце в категорії «Хімія»;
— Кривенко Андрій, учень 11 класу Одеської 

спеціалізованої школи № 117 —  III  місце  в  ка-
тегорії «Біологія»;
— Столяренко  Вахідулла,  учень  11  класу 

Одеського навчально-виховного комплексу № 49 
«Спеціалізована школа —  загальноосвітня шко-
ла  I—III ступенів» —  III місце в категорії «На-
уки про людину»;
— Федорова Юлія, учениця 10 класу Одесь-

кої  загальноосвітньої  школи  № 5 —  IV  місце 
в категорії «Навколишнє середовище».
Пирогова Валерія В’ячеславівна, учениця 11 

класу Одеської гімназії № 9 (тема проекту «Роз-
робка нових неопіоїдних (ненаркотичних) аналь-
гетичних  та  анксіолітичних  засобів  на  осно-
ві  похідних  1,4-бенздіазепінів»)  за  підсумками 
супер фіналу здобула право представляти Укра-
їну на міжнародному конкурсі  Intel  ISEF-2015, 
який  проходив  з  10  по  15  травня  2015  року  
у м. Пітсбург (США), а також право представ-
ляти Україну на Міжнародному науковому фо-
румі IFSES (м. Гвадалахара, Мексика, з 20 по 
23 квітня 2016 року).
Це  дуже  важлива  подія  для  педагогів  та 

учнів Одеської області, тому хочу більш деталь-
но  ознайомити  читачів  з  історією  та  умовами 
Всесвітнього і Національного конкурсу Intel.
Intel —  це  всесвітньо  відома  корпорація. 

 Вона вже понад 60 років проводить Всесвітній 
огляд науково-технічної творчості старших шко-
лярів, і на цей час є головним спонсором заходу.
Intel ISЕF збирає більше ніж півтори тисячі 

талановитих школярів майже  з  70  країн  світу. 
Цей  конкурс  надає  кращим  молодим  вченим  і 
винахідникам можливість  збиратися разом,  об-
мінюватися ідеями й демонструвати найсучасні-
ші  наукові  проекти,  а  також  боротися  за  сти-
пендії та призи загальною вартістю більш ніж 
4 мільйони доларів США. Учасники Всесвітньо-
го фіналу одержують більше 900 індивідуальних 
і командних нагород.
У 1921 році журналіст Едвард Скриппс і зоо-

лог  з  Каліфорнії  Вільям  Еммерсон  Ріттер  за-
снували громадську організацію Science Service, 

яка з 2008 року носить назву Society for Science 
& the Public і з повним правом вважається од-
нією  з  найбільш  впливових  громадських  орга-
нізацій в світі.
Основна мета організації —  інформувати ши-

року  громадськість про останні досягнення на-
уки. Проект фінансував Скриппс, а Ріттер став 
його  першим  науковим  директором.  Через  рік 
після  заснування  Science  Service  почав  вида-
вати друковану  газету Science Newsletter,  яка 
дуже швидко перетворилася у справжній жур-
нал і головне джерело наукових новин у США.
Незабаром в Science Service запустили свій 

перший освітній проект Science Talent Search. 
Програма  була  покликана  підтримувати  і  зао-
хочувати  найбільш  обдарованих  учнів.  За  сім-
десят років існування програми більше 3 тисяч 
студентів отримали стипендії в загальному роз-
мірі  понад $ 4 млн,  а  сім  з  них  отримали Но-
белівську премію.

Science Talent Search  проходив  на  локаль-
ному  рівні  в  кожному  зі  штатів,  а  потім  кра-
щі з кращих представляли свої проекти на на-
ціональному  фіналі.  У  1958  році  до  американ-
ських школярів приєдналися молоді вчені з Ка-
нади, Японії  та Німеччини,  а  конкурс  отримав 
назву  International Science and Engineering 
Fair  (Міжнародна  науково-технічна  виставка).
На  цей  час  Intel  ISEF щорічно  збирає  де-

сятки  тисяч  людей,  серед  яких  півтори  тисячі 
найкращих  молодих  вчених-фіналістів  з  різних 
країн світу, а також їхні вчителі, наукові керів-
ники,  вчені,  які  входять  до  складу журі  і  гос-
ті. Intel ISEF на міжнародному рівні —  це при-
близно понад 1500  індивідуальних  і командних 
проектів.  Для  заохочення  найкращих  передба-
чено призовий фонд, що складає більше 4 міль-
йонів доларів США.
Оцінювання відбувається як офіційними чле-

нами журі, так і представниками різноманітних 
компаній,  що  оголошують  результати  під  час 
«Спеціального  нагородження».  Кожен  проект 
оцінюють більше 600 членів журі, а також пред-
ставники різних компаній та установ.
Цей  захід  охоплює  величезну  сферу  сучас-

ної науки, понад 18 категорій, що складаються з 
математичних, природничих та прикладних наук.
У  кожній  категорії  визначаються  перемож-

ці, які зайняли перше, друге, третє та четверте 
призові  місця.  Вони  отримують  премії  $ 3000, 
$ 1500, $ 1000 та $ 500 відповідно.
Троє найкращих отримують найвищу нагоро-

ду —  $ 50 000 на навчання у провідних універ-
ситетах США.
Проекти можуть  бути  представлені  учнями 

9—12  класів  загальноосвітніх шкіл. Фіналісти, 
журі,  батьки,  вчителі  та  громадськість  стають 
протягом  тижня  головними  учасниками  цього 
видовищного  заходу.  Додатково  можуть  бути 
залучені  до 50 кореспондентів  з радіо,  телеба-
чення  та  газет.  Про  Intel  ISEF щорічно  вихо-
дить понад 150 різноманітних статей в газетах 
та журналах, а також близько 60 телевізійних 
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передач, які дивляться більше 10 мільйонів гля-
дачів по всьому світу. Intel ISEF проходить що-
річно у різних містах США.
Intel прийшов  і в Україну. Афіліація Націо-

нального  конкурсу  під  назвою  Intеl-Еко Украї-
на успішно завершилася 1 жовтня 2004 року. З 
того часу Україна виступає повноправною кра-
їною-учасницею Intel ISЕF.
Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і 
науки України виступає в ролі установи-органі-
затора конкурсу Intel в Україні як позашкільна 
установа, що здійснює навчально-виховну, мето-
дичну  і  науково-дослідну роботу в області біо-
логічної, екологічної, аграрної освіти учнівської 
молоді.
Національний  конкурс  є  відбірковим  туром 

для  міжнародних  конкурсів,  а  саме  для  IU-
SWEEP (Міжнародна Олімпіада Проектів на те-
му  «Стабільний  Світ»),  міжнародного  конкур-
су  екологічних  проектів  INESPO,  міжнародно-
го конкурсу наукових і мистецьких робіт учнів 
«Genius», міжнародного фестивалю молодих на-
уковців E(x)plory, міжнародної олімпіади еколо-
гічних проектів INEPO EURASIA.
Положення  про Національний  конкурс  роз-

міщено на сайті www.nenc.gov.ua.
До  участі  в  заході  запрошуються  вихован-

ці позашкільних закладів, учні 9—11 класів за-
гальноосвітніх  і  професійно-технічних  навчаль-
них  закладів,  яким  станом  на  1  травня  поточ-
ного року не виповниться 20 років.
Наукові проекти, подані на конкурси, мають 

бути виконані учасниками протягом навчально-
го року індивідуально або в складі команди (2—
3  дослідника,  які  працювали  над  спільною  те-
мою проекту).
Вимоги  до  оформлення  проектів  розміще-

но  на  сайті  http://member.societyforscience.
org/document.doc?id=398;  довідник  для  шко-
лярів-науковців —  на  сайті  http://student.
societyforscience.org/forms.
Вимоги до науково-дослідницьких проектів:
— У конкурсі розглядаються індивідуальні та 

командні (участь 2—3 учнів) проекти.
— Всі дослідження, що презентовані на кон-

курс, мають бути проведені учасником самостій-
но за допомогою наукового керівника (науково-
го фахівця, викладача ВНЗ або школи).
— На  Всеукраїнському  конкурсі  Intel  Еко 

Україна  розглядаються  роботи  з  12  категорій, 
які  безпосередньо  або  опосередковано  стосу-
ються довкілля, екологічних і біологічних проб-
лем:
— біологія (ботаніка, зоологія, біоінженерія);
— хімія, біохімія та хімічна інженерія;
— науки  про  людину  (анатомія,  фізіологія, 

охорона здоров’я, психологія  і поведінка люди-
ни);
— науки про Землю  (геологія,  географія  то-

що);
— екологія (менеджмент екосистем, стан нав-

колишнього середовища, земельні ресурси та лі-

сове господарство, переробка відходів та їх обіг, 
екологічна інженерія та інші).
Національний  конкурс  проводиться  у  два 

етапи:
 I етап —  заочний (жовтень-січень);
II етап —  очний (лютий).
Для участі в  I заочному етапі Конкурсу не-

обхідно  пройти  процедуру  реєстрації  в  режи-
мі он-лайн.
Перший  важливий  крок —  отримання  SSP 

Member  ID. SSP Member  ID —  це  десятизнач-
ний  код-ідентифікатор,  який  обов’язково  отри-
мує кожний учасник афільованого національно-
го  етапу  конкурсу  Intel  ISЕF  в  усьому  світі. 
Intel  Еко  Україна  є  одним  з  таких  конкурсів, 
тому  всім  учасникам  отримання  SSP Member 
ID обов’язкове.
Якщо учень у 2015 році брав участь у II ета-

пі  Intel  Еко  Україна,  він  повинен  мати  SSP 
Member ID (уважно пошукайте на електронній 
пошті).  Якщо ж  учень  про  це  чує  вперше,  то 
для реєстрації необхідно пройти за посиланням 
https://memeber.societyforscience.org/sslpage.
aspx?pid=970.
Коли  учень  за  вказаною  адресою  вийде 

на сторінку, потрібно натиснути в нижній час-
тині  сторінки  на  посилання  Not  a  member? 
Register now.
Повинно відкритися вікно реєстрації. Всі по-

ля  форми  реєстрації  заповнюються  латинськи-
ми літерами.
  1. У полі First Name введіть Ваше ім’я
  2. У полі Last Name введіть Ваше прізвище
  3.  Preferred Email вкажіть адресу електрон-

ної  пошти,  на  яку  прийде  підтвердження  реє-
страції
  4. У полі Country оберіть Ukraine
  5. Address  lines  вкажіть  фактичну  адре-

су  проживання  (вулиця,  номер  дому  та  квар- 
тири)
  6. У полі City впишіть назву міста
  7. Поле Country (округ) можна не заповню-

вати
  8. У полі Gender оберіть стать: Male —  чо-

ловіча, Female —  жіноча
  9. У полі Birth Yr. —  рік народження
10. У полі Affiliated Fair ID вкажіть: UKR002
11. У полі Password введіть пароль
12. У  полі  Confirm  Password  повторіть  па-

роль
13. Натисніть кнопку підтвердження SUBMIT 

для завершення реєстрації на сайті  ISЕF (при-
клад заповнення форми див. у таблиці на с. 39).
На  вказану  адресу  електронної  пошти  на-

дійде лист з десятизначним кодом SSP Member 
ID. Вкажіть його під час реєстрації на конкурс 
Intel Еко Україна.
Другий, не менш важливий крок —  реєстра-

ція  на  офіційному  веб-сайті НЕНЦ. У  процесі 
реєстрації  до бланка заявки вносяться особис-
ті дані учасника, дані про наукового керівника 
та  завантажуються  тези  науково-дослідницько-
го проекту.
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Thank you and welcome to Socіety for Scіence 
& the Publіc!

FIRST NAME: Alexander

LAST NAME: Olenyev

PREFERRED EMAIL:

COUNTRY: Ukraine

POSTCODE: 04074

ADDRESS LINES: 19 Vyshgorodska  st.

CITY: Кyiv

COUNTY:

GENDER: Male

BIRTH YR.: 1980

AFFILIATED FAIR  ID: UKR002

Account  information

EMAIL:

PASSWORD: ******

6CHARACTERS OR MORE

CONFIRM PASSWORD: ******

SUBMIT

User Login

Тези —  короткий  опис  виконаної  роботи 
українською мовою. Тези мають містити термі-
ни проведення дослідження та оглядовий опис 
дослідження: короткий опис цілей проекту, про-
цедури  дослідження,  зібрані  дані,  зроблені  ви-
сновки і можливі варіанти практичного застосу-
вання. Тези не повинні містити детальні подро-
биці  та  міркування.  Обсяг  тез  не  повинен  пе-
ревищувати 6000 знаків.
Журі  Конкурсу  розглядає  подані  учасника-

ми I етапу заявки і тези та визначає учасників 
II етапу. Тези, які не відповідають вимогам до їх 
оформлення, журі не розглядає.
Список  учасників  II  етапу  Конкурсу  опри-

люднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не 
пізніше, ніж за один місяць до початку  II  ета-
пу. Термін та місце проведення II етапу Конкур-
су  визначається  згідно  з  наказом МОН Украї-
ни та повідомляється відповідно до листа орга-
ну виконавчої влади не пізніше ніж за один мі-
сяць до початку II етапу Конкурсу.
Програма  II  етапу  Конкурсу  включає  за-

хист  проектів.  Під  час  фіналу  учасники  пода-
ють  до  журі  свої  науково-дослідницькі  робо-
ти за категоріями конкурсу в формі стендового 
(постерного) захисту (див. «Наша школа» № 4, 
2013 р.).
Особливу увагу звертаємо на виконання пра-

вил безпеки при проведенні учнями досліджень, 
що є вимогою Intel ISЕF.
У постері має бути розкрита  така  інформа-

ція:
— тема проекту;
— актуальність теми дослідження;
— мета проекту;
— гіпотеза дослідження;

— матеріали дослідження;
— методи дослідження;
— результати експериментів;
— висновки;
— можливе  практичне  застосування  резуль-

татів дослідження;
— подальші  плани  щодо  проведення  дослі-

дження;
— використані джерела.
Найкращі проекти в кожній категорії отриму-

ють запрошення на Суперфінал конкурсу, який 
проходить у рамках національного етапу.
Суперфінал —  відкритий  стендовий  захист 

робіт  в  кожній  категорії  (постерна  презента-
ція) з елементами  інтерв’ю та наукової співбе-
сіди. На цьому етапі основна увага приділяєть-
ся  саме  вмінню  ефективно  спілкуватись,  від-
повідати  на  питання,  відстоювати  свою  точку 
зору,  логічно  мислити,  володіти  англійською  
мовою.
За  результатами  захисту  три  кращих  інди-

відуальних  або  командних  проекти  отримують 
право представляти Україну на світовому фіна-
лі конкурсу Intel ISЕF, який щороку проходить 
у Сполучених Штатах Америки.

Вимоги до володіння матеріалом 
дослідницького проекту

I. Учні повинні:
— вміти обговорювати роботу: розуміти тер-

мінологію, вміти нею користуватися;
— хоча б поверхнево знати основну літерату-

ру з напрямку декількох основних робіт, на які 
спирались при проведенні дослідження;
— мати поняття про науку, в якій проводили 

дослідження та напрямок в цілому.
II. Особливості ведення дискусії в усіх Між-

народних конкурсах:
— тактика наступу при веденні дискусії;
— учні повинні пам'ятати, що вони рівні учас-

ники дискусії;
— треба відкинути всі комплекси та показа-

ти володіння матеріалом проекту.
III. Англійська мова: треба намагатися спіл-

куватися англійською мовою найбільш зрозумі-
лою  для  оточуючих;  англійська  мова  важливо, 
але не головне.
IV. Контроль часу: не треба робити довгих 

доповідей; під час доповіді треба зосередитися 
на власних дослідженнях.
V. Психологічні установки:
— треба  пам’ятати,  що  учень,  приїхавший 

на  конкурс,  автоматично  стає  представником 
учнівської еліти;
— журі  відноситься до нього як до  справж-

нього вченого;
— треба усунути всі надмірні амбіції;
— треба пам’ятати, що учень на конкурсі по-

винен  бути  першим  серед  рівних,  але  не  єди-
ним. Нерозумних учасників на конкурсі немає —  
є кращі представники свого регіону.
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Приклад оформлення тез 
науково-дослідницької роботи

Пирогова  Валерія  В’ячеславівна,  учениця 
11-А класу Одеської гімназії № 9.

Наукові керівники:
Павловський Віктор Іванович, к. х. н., с. н. с., 

заступник завідувача відділу медичної  хімії Фі-
зико-хімічного  інституту  ім.  О. В. Богатського 
НАН України;
Сікорська Світлана Вікторівна,  викладач  хі-

мії Одеської гімназії № 9.

«Розробка нових неопіоїдних (ненаркотичних) 
аналгетичних та анксіолітичних засобів  

на основі похідних 1,4-бенздіазепінів»

Тези.  Перенавантаження  нервової  системи 
людини в  сучасному  світі  іноді  досягають кри-
тичних відміток. Коригування серйозних розла-
дів  найчастіше  можливе  тільки  медикаментоз-
ним способом за допомогою препаратів на осно-
ві 1,4-бенздіазепіну.
Проявляючи широкий  спектр  фармакологіч-

ної активності, наприклад гіпноседативної, анк-
сіолітичної, міорелаксантної,  1,2-дигідро-3Н-1,4-
бенздіазепін-2-они широко застосовуються у ме-
дичній практиці,  і  біля 50 сполук на  їх  основі 
використовуються як лікарські засоби.
Метою  проведених  досліджень  є  синтез 

фосфорильованих  похідних  1,2-дигідро-3Н-
1,4-бенздіазепін-2-ону.  Для  цього  було  отри-
мано  3-ацетокси-7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-
3Н-1,4-бенздіазепін-2-он  взаємодією  7-бром-5-
феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону  з 
N-бромсукцинімідом  у  розчині  крижаної  оцто-
вої  кислоти  за  механізмом  радикального  замі-
щення  SR  з  утворенням  інтермедіату,  що  да-
лі  реагував  з  оцтовокислим  натрієм,  утворюю-
чи бажаний продукт, обробкою якого гідразин-
гідратом отримано 7-бром-3-гідрокси-5-феніл-1,2-
дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-он.
Вперше  конденсацією  3-гідрокси-7-бром-

(2’-хлор)-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-
ону  з  дифенілхлорфосфіном  у  присутнос-
ті  триетиламіну  отримано  7-бром-5-(2’-хлор)
феніл-3-дифенілфосфоніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-
бенздіазепін-2-он.  Як  виявилось  в  ході  дослід-
жень,  інтермедіат  тривалентного  фосфору  за-
знає  перегрупування  Арбузова  з  утворенням 
двох  продуктів,  фосфорильованих  у  положен-
нях  3  і  5,  що  проявляють  високу  аналгетич-
ну активність.

Будову отриманих  сполук підтверджено ме-
тодами спектроскопії 1Н-ЯМР та рентгенострук-
турним аналізом.

Отже:
1) Було проведено синтез 7-бром-5-(2`-хлор)

феніл-3-(дифенілфосфоніл)-1,2-дигідро-3Н-1,4-
бенздіазепін-2-ону,  який  належить  до  класу, 
ще  не  описаних  у  літературі,  3-фосфоніл-бенз-
діазепінів,  що  є  потенційними  аналгезуючими 
речовинами  з  низькою  психотропною  актив- 
ністю.
2) Розглянуто  можливі  механізми  реакції  і 

підтверджено структури отриманих сполук.
3) Підібрано  оптимальні  умови  для  прове-

дення синтезу.
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УДК 37.02

І. Є. ГуСак,
методист  еколого-натуралістичного підрозділу Одеського 
обласного  гуманітарного центру позашкільної  освіти 

та  виховання

запроШУємо До Участі в обласномУ етапі 
національного тУрУ міжнароДного конкУрсУ 
молоДіжних проектів з енергоефективності 

«енергія і сереДовище»

Міжнародний  конкурс молодіжних проектів 
«Енергія  і  середовище»  проводиться  в  рамках 
міжнародної освітньої програми SPARE (School 
Project for Application for Recourses and Energy), 
що охоплює близько 20 країн Європи, Кавказу 
та Центральної Азії.
Ідея  проведення  конкурсу  спрямована 

на  сприяння широкому  впровадженню  концеп-
ції енерго- та ресурсозбереження в суспільстві 
для зниження викидів СО2, пом'якшення антро-
погенного впливу на навколишнє середовище і 
забезпечує формування у його учасників ціліс-
ного підходу до вирішення поставлених завдань.
Конкурс «Енергія  і середовище» проводить-

ся в Україні вже вдесяте у рамках всесвітньої 
декади ООН «Освіта для сталого розвитку» за 
підтримки Норвезького товариства охорони при-
роди  і  INFORSE Europe  (Європейська мережа 
розвитку сталої енергетики).
В Україні конкурс проводиться Національним 

координатором проекту SPARE (School Project 
for Application of Resources and Energy) —  еко-
логічним  клубом  «Еремурус»  та Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської мо-
лоді Міністерства освіти і науки України.
Конкурс проходить за підтримки Комітету з 

питань паливно-енергетичного комплексу, ядер-
ної  політики  та  ядерної  безпеки Верховної Ра-
ди  України,  Програми  розвитку ООН  в  Укра-
їні, Національного  агентства України  з  питань 
забезпечення  ефективного  використання  енер-
гетичних ресурсів.
Громадська  екологічна  організація  «Ерему-

рус»  була  створена  у  1982  році  в  м.  Ташкен-
ті (Узбекистан). Метою організації є виховання 
особистості в гармонії з природою  і формуван-
ня суспільства Сталого розвитку. З 2002 року 
«Еремурус» є Національним координатором між-
народного  освітнього  проекту  SPARE  в  Украї-
ні. Офіційний сайт організації —  www.eremurus.
org.
Спонсором  призового  фонду  конкурсу  ви-

ступило товариство з  іноземними  інвестиціями 
«Данфосс ТОВ», надавши призовий фонд у су-
мі 6 тис. грн., та заснувало спеціальну номіна-
цію конкурсу з новітніх технологій в системах 
гарячого водопостачання.
Еколого-натуралістичний  підрозділ Одесько-

го  обласного  гуманітарного  центру  позашкіль-

ної освіти та виховання вже десять років прово-
дить обласний етап Національного туру Міжна-
родного конкурсу молодіжних проектів  з  енер-
гоефективності.
У цьому навчальному році в заочному облас-

ному етапі взяли участь 73 конкурсанти з Київ-
ського району м. Одеси, а також Ананьївського, 
Арцизького, Біляївського, Болградського, Кілій-
ського, Комінтернівського, Котовського, Кодим-
ського,  Овідіопольського,  Саратського,  Реній-
ського, Тарутинського районів області. На кон-
курс було представлено 22 роботи педагогів та 
51  учнівська  робота,  які  включали науково-до-
слідницькі  проекти,  презентації,  розробки  уро-
ків і позаурочних заходів, присвячених пробле-
мам використання альтернативних джерел енер-
гії,  наслідків  зміни  клімату,  екологічного  вихо-
вання учнів.
Кількість  робіт  учасників  говорить  про  те, 

що конкурс набирає популярності. Все більше 
педагогів та  їх учнів переймаються проблемою 
енергозбереження  та  зміни  клімату.  Тема  кон-
курсу є актуальною для освітян Одещини.
Кращі  роботи  обласного  етапу  надсилають-

ся  для  участі  у  заочному Національному  турі. 
Цього  року  в  ньому  брали  участь  257  учнів-
ських  та 89 педагогічних проектів  з  різних ре-
гіонів України. Найбільша кількість робіт була 
з Одеської області (34).
За рішенням компетентного журі з 257 учнів-

ських робіт, що були надіслані на заочний етап, 
відібрано  45  найкращих  для  участі  у  фіналі 
очного  етапу Національного  туру Міжнародно-
го конкурсу молодіжних проектів з енергоефек-
тивності «Енергія і середовище».
16—17 лютого 2015 року на базі Національ-

ного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді  у  м.  Києві  відбувся Національний  тур 
Міжнародного конкурсу.
За  підсумками  роботи журі  Національного 

туру Міжнародного  конкурсу  молодіжних  про-
ектів з енергоефективності «Енергія і середови-
ще» був визначений переможцем та нагородже-
ний дипломом (III місце) у номінації «Проекти 
на тему енергозбереження, енергоефективності 
та  відновлюваної  енергетики» —  Чубок Сергій, 
учень 11 класу Калаглійської загальноосвітньої 
школи  I—III ступенів Овідіопольського району 
(керівник —  Ігнатенко Євгеній Васильович, вчи-
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тель географії і економіки Калаглійської загаль-
ноосвітньої  школи  I—III  ступенів  Овідіополь-
ського району).
У номінації «Педагогічні роботи» в категорії 

«Географія»  II  місце  посіла  Ляшко Марія  Ва-
лентинівна, вчитель географії Біленьківської за-
гальноосвітньої школи  I—II  ступенів  Білгород-
Дністровського  району  за  роботу:  Урок  на  те-
му «Збереження клімату за допомогою простих 
енергетичних рішень».
У категорії «Позашкільна освіта» I місце зай-

няла  Кутасевич Наталія Михайлівна,  вчитель 
хімії, керівник еколого-натуралістичного гуртка 
Петрівської  загальноосвітньої школи  I—II  сту-
пенів Білгород-Дністровського  району  за  робо-
ту:  Розробка  заняття  (тренінг)  гуртка  «Збере-
жемо  клімат  за  допомогою  простих  енергетич-
них рішень».
II місце в цій категорії отримала Адзеріхо Ні-

на Георгіївна, директор Центру еколого-натура-
лістичної творчості учнівської молоді Арцизько-
го району за роботу: «Засідання районної шко-
ли еколідера».
Філіпов Олег,  учень Ананьївського  навчаль-

но-виховного комплексу «Загальноосвітня шко-
ла  I—III  ступенів —  гімназія № 1»,  та  Хамамі 
Аміра, учениця 8 класу Роздільнянської загаль-
ноосвітньої школи № 4,  отримали  грамоти На-
ціонального  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  участь  у  Національному 
фіналі конкурсу.
Керівники робіт, які вийшли у фінал: Берно-

веза Юрій  Андрійович,  вчитель  географії  Ана-
ньївського навчально-виховного комплексу «За-
гальноосвітня школа I—III ступенів —  гімназія 
№ 1», та Ігнатенко Євгеній Васильович, вчитель 
географії  і  економіки  Калаглійської  загально-
освітньої школи I—III ступенів Овідіопольського 
району, отримали подяки від Національного еко-
лого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Пропонуємо вашій увазі  більш детальну  ін-

формацію  про  конкурс  та  запрошуємо  взяти 
в ньому участь у 2015/2016 навчальному році.
Умови  проведення  обласного  заочного  ета-

пу Національного туру Міжнародного конкурсу 
«Енергія та середовище»

Мета і завдання конкурсу

Обласний заочний етап Конкурсу проводить-
ся  з  метою  залучення  учнівської  та  студент-
ської молоді  до навчально-практичної  діяльнос-
ті  з  проблем  енергоефективностi  та  раціональ-
ного використання ресурсів.

учасники конкурсу

Для участі у конкурсі запрошуються учні, ви-
хованці загальноосвітніх, позашкільних і профе-
сійно-технічних навчальних закладів віком до 17 
років включно, які мають досягнення у практич-
ній діяльності в сфері змін клімату, впроваджен-
ня енергозбереження, використання поновлюва-

них джерел енергії для місцевих потреб, підви-
щення  енергоефективності  шкільних  будівель.

Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в 4 етапи:
I  етап —  обласний,  заочний —  жовтень-гру-

день 2015 року;
II етап —  національний, заочний —  до 16 січ-

ня 2016 року;
III  етап —  національний,  очний  етап —  

17—18 лютого 2016 року (в день річниці всту-
пу в дію Кіотського протоколу);
IV етап —  міжнародний —  з 15 березня 2016 

року.
Конкурс  для  учнів  проводиться  за  такими 

номінаціями:
Номінація  1. Проекти  на  тему енергозбере-

ження,  енергоефективності  та  відновлюваної 
енергетики.
— 1А Проекти щодо  впровадження  енерго-

збереження  та  енергоефективності  в  школі, 
у будинку, в районі (проект має розглядати ре-
ально існуючі об’єкти), із застосуванням методів 
і технологій для більш ефективного та економно-
го використання енергії. Обґрунтуйте, як мож-
на  здійснити  цей  проект;  які  його  результати.
— 1В Проекти  енергопостачання  від  понов-

люваних джерел енергії мають включати обґрун-
тування, чому ви обрали саме це джерело енер-
гії і цю технологію, а також пояснення, як цей 
проект  може  бути  реалізований  на  практиці  і 
який  його  результат  (вироблення  енергії,  замі-
щення традиційних джерел тощо).
Номінація 2. Інформування суспільства, про-

паганда енергоефективності.
На  конкурс  подається  інформаційний  ма-

теріал,  створений  учнями,  який  розрахований 
на конкретну цільову групу (діти, батьки, адмі-
ністрація навчального закладу, пересічні грома-
дяни, місцева влада,  бізнес)  і  надає конкретні 
поради щодо практичних дій для зменшення ви-
кидів парникових газів в школі, вдома, у масш-
табі  всієї  місцевої  спільноти  (міський  мікрора-
йон, район, селище).
Конкурсна робота може бути виконана у ви-

гляді листівки, газети, плаката, буклету, відео-
ролика, мультимедійного продукту, презентації 
ррt. У реєстраційній формі  (в анотації) потріб-
но  зазначити,  на яку цільову  групу розрахова-
но ваш інформаційний матеріал.

Рекомендації для учасників конкурсу

Правилами проведення конкурсу не допуска-
ється копіювання робіт інших учасників або по-
дання на конкурс робіт, що не являють собою 
самостійну розробку  учасника  конкурсу. Необ-
хідно, що б робота була оригінальною, конкрет-
ною і мала практичну спрямованість.
Стрелкова  Г. Г.,  член журі  конкурсу  у  сво-

їй  статті  «Рекомендації  для  підготовки  проек-
тів  з  енергоефективності —  система  компетен-
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цій, критерії оцінки, методологія розробки» ви-
значає, що розробка власного теоретичного про-
екту  вимагає  наявності  певної  системи  фунда-
ментальних знань і відповідного категоріального 
апарата. Крім того, уточнює член журі конкур-
су, характеристика змісту робіт, яка дана в По-
ложенні  конкурсу,  більшою  мірою  відповідає 
прикладним науковим дослідженням. За своєю 
суттю  саме  прикладні  роботи  охоплюють  сфе-
ру  практичних  рішень  технічних  і  соціальних 
проблем,  і  даний  напрямок  безпосередньо  від-
повідає  рівню  і  тематиці  робіт,  які  подаються 
на конкурс.
Трансформація традиційних виробничих сис-

тем супроводжується стійкою тенденцією пере-
ходу до використання екологічно чистих і енер-
гоефективних  технологій. Викликом, що  стоїть 
перед сучасною економікою, є одночасне поєд-
нання вимог економічного зростання з необхід-
ністю скорочення споживання природних ресур-
сів та зменшення екологічного впливу на навко-
лишнє  середовище.  Досягнути  цього  можливо 
шляхом організації екологічно чистого економіч-
ного розвитку, що дозволить протидіяти висна-
женню широкого  спектра  природних  ресурсів, 
включаючи енергетичні, і пом'якшення наявного 
руйнівного антропогенного впливу на навколиш-
нє середовище. Тому завдання, які вирішуються 
в прикладних проектах застосування енергозбе-
рігаючих та ресурсозберігаючих рішень,  техно-
логій,  конструкцій  тісно  пов'язані  з  тенденція-
ми і принципами сталого розвитку енергетики і 
концепцією низьковуглецевої економіки.
Сфера прикладних досліджень з даної проб-

леми охоплює процес створення високотехноло-
гічних і наукомістких систем і установок, впро-
вадження яких у виробництво і пов'язані з ним 
послуги  істотно  впливають  на  зниження  енер-
говитрат і скорочення викидів СО2. Дані техно-
логії  також  покращують  умови  виробництва  і 
якість  послуг,  що  в  сукупності  позитивно  від-
бивається  на  рівні  та  якості  життя  сучасного 
суспільства.
Конкурсні  роботи  з  номінації  1А  у  Поло-

женні конкурсу визначено як рішення для еко-
номії  енергії  та  ресурсів,  які  обґрунтовуються 
для  конкретної  області  застосування  з  надан-
ням кількісного результату скорочення викидів 
CO2, зменшення споживання ресурсів, води та 
зниження  енерговитрат  (зокрема  електроенер-
гії).  Проекти, що  подаються  на  цю  номінацію, 
характеризуються як мало масштабні рішення, 
зрозумілі для кожного і прості у застосуванні.
Висновки про практичне впровадження еко-

логічно  чистих  і  енергоефективних  технологій 
вимагають  наявності  перевірених  рішень,  які 
на  практиці  підтверджують  реальне  скорочен-
ня викидів парникових газів. У світі реалізація 
даного  підходу  має  назву  Best  practice  (най-
краща практика). В цілому, проекти найкращих 
практик для вирішення завдань енергоефектив-
ності представляють наочний приклад успішного 
впровадження технічних, організаційних і управ-

лінських рішень з енергозбереження та енерго-
менеджменту  із  зазначенням  конкретно  досяг-
нутих  результатів  (наприклад,  зниження  енер-
гоємності,  скорочення  енерговитрат,  зменшен-
ня  ресурсоспоживання,  викидів  СО2),  отрима-
них в результаті їх імплементації.
Дані  типи  проектів  мають  відображати  до-

свід  найкращих  практик  з  пріоритетом  рішень 
у сфері сталого розвитку енергетики та низько 
вуглецевих технологій. По суті метою і призна-
ченням таких проектів має бути трансфер існую-
чої прогресивної практики з енергоефективності.
Виконання проектів з номінації 1А пов'язано 

з пошуком  і вибором перевірених енерго-  і ре-
сурсозберігаючих  рішень  і  технологій,  спрямо-
ваних  на  підвищення  енергоефективності,  за-
стосування  відновлюваних  джерел  енергії.  Ре-
зультатом  проекту  є  адаптація  кращих  прак-
тик до реальних умов маломасштабного проекту, 
що забезпечує системне підвищення кількісних 
показників  проекту щодо  зниження  енергетич-
них  витрат  і  зменшення  впливу  на  навколиш-
нє  середовище. Оскільки  важливою  компонен-
тою  конкурсу  є  проведення широкого  і  систе-
матичного  інформування  суспільства щодо  ре-
сурсо-  та  енергозбереження,  даний  тип  проек-
тів  також  охоплює  питання  мотиваційного  та 
інформаційного плану.
Обов'язковою  складовою  цих  проектів  має 

бути оцінка їх економічної доцільності, а також 
екологічного та соціального ефектів, які можуть 
бути отримані завдяки їх реалізації.
Також Положення  конкурсу  визначає  номі-

нації для педагогічних працівників.
Метою участі в конкурсі є активізація твор-

чої  діяльності  вчителів,  які  працюють  над  пи-
таннями  підвищення  обізнаності  учнів  і  насе-
лення щодо  ефективного  використання  та  збе-
реження енергії, пом’якшення змін клімату.
До участі у Конкурсі запрошуються педаго-

гічні працівники загальноосвітніх, позашкільних 
і професійно-технічних навчальних закладів, які 
мають напрацювання з питань роботи з учнями і 
населенням щодо ефективного використання та 
збереження енергії, пом’якшення змін клімату.
Номінації конкурсних робіт для педагогічних 

працівників (3А, 3Б) та вимоги:
Номінація  3А. Педагогічна  розробка.  Урок 

«Збережемо клімат за допомогою простих енер-
гетичних рішень».
На  конкурс  подається  конспект  уроку/фа-

культативу або фрагмент заняття (1—2 години), 
присвяченого  простим  енергетичним  рішенням, 
які можна вживати на  індивідуальному рівні,  і 
масштабі навчального закладу, вдома, у регіоні 
для зменшення викидів парникових газів.
Номінація 3Б. Дидактичні матеріали на тему 

«Збережемо клімат за допомогою простих енер-
гетичних рішень».
На  конкурс  представляється  комплект  ди-

дактичних матеріалів для школярів про практич-
ні заходи для зниження викидів парникових га-
зів, зменшення впливу людини на клімат. Прий-
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маються роботи, виконані у формі роздаткових 
матеріалів  для  практичного  уроку/експеримен-
ту, плакатів, презентацій ррt.
Матеріали  мають  бути  розраховані  на  про-

ведення 1—2 годинного заняття.
Якщо конкурсні матеріали є частиною вели-

кої  освітньої  концепції,  необхідно подати  стис-
лий опис цієї концепції.
Вимоги до оформлення конкурсних робіт
— Для участі в обласному етапі необхідно на-

діслати заповнену реєстраційну картку та кон-
курсну  роботу,  виконану  на  електронних  носі-
ях  українською  мовою  (не  більше  6  сторінок 
формату А4), на електронну адресу unnatskiy@
gmail.com з темою повідомлення: «Енергія і се-
редовище_(категорія)_(прізвище)».
— Дослідницький  проект  має  складатися  зі 

вступу  (актуальність  проблеми щодо  місцевої 
ситуації —  не  більш  0,5  сторінки),  опису  кон-
кретної  задачі  або  проблеми,  яку  вирішує  ав-
тор, методів її вирішення, опису результату та 
впливу на зміну клімату.
— Текстовий матеріал приймається як доку-

мент у форматі doc (WORD 97) або RTF з вико-
ристанням стандартних шрифтів 12 кегля, з ілю-
страціями і таблицями, що не виходять за межі 
друку. Загальний розмір документа без архіва-
ції —  не більше 300 Кб! Фотографії мають ілю-
струвати суть проекту, але не хід роботи автора.
У номінації 2 приймаються презентації у фор-

маті MS  Power  Point,  документи  Adobe  PDF, 
розміром не більше 1 Мб.
Відеоролики (не більше 2 хвилин) у форма-

тах WMV, DiVX і MPEG-1, мультфільми у фор-
маті  Мacromedia  Gladh  (SWF)  i  комп’ютерні 
ігри  приймаються  за  умови,  якщо  розмір  фай-
ла в архіві не перевищує 1 Мб. Відеоролик по-
трібно завантажити на You Tube.
— Наполегливо  рекомендуємо  використову-

вати архіватори RAR або ZIP.
Комплект матеріалів  також має містити  за-

повнену реєстраційну форму на 1 сторінку.

критерії оцінювання конкурсних робіт

Учнівські  проекти  оцінюватимуться  за  на-
ступними вимогами:
— актуальність обраної теми;
— обґрунтованість застосованих методик під 

час виконання проекту;
— отримання практичного результату;
— аргументованість висновків і рекомендацій;
— якість оформлення проекту;
— рівень  складності  і  самостійності  вико-

нання;
— художнє оформлення.
Конкурсні  роботи  педагогів  оцінюватимуть-

ся за наступними вимогами:
— орієнтованість розробки на створення у ді-

тей і дорослих мотивації до практичної діяльнос-
ті, на отримання практичного результату;
— використання  інтерактивних  методів,  що 

сприяють залученню дітей до дискусії, творчос-

ті,  практичної  діяльності,  отримане  або  очіку-
ване збереження енергії або використання від-
новної  енергії  внаслідок  здійснення пропонова-
ної педагогічної розробки;
— можливість тиражування пропонованих пе-

дагогічних технологій.

час та місце проведення

Заявку,  заповнену  реєстраційну  картку  та 
конкурсну роботу подавати до 17 грудня 2015 
року  на  адресу:  вул.  Тіниста,  2,  еколого-нату-
ралістичний підрозділ обласного Гуманітарного 
центру.
Телефон  для  довідок:  63-82-91  (факс), 

63-74-83.
Роботи учасників, що відповідають положен-

ню, направляються для участі у Національному 
турі Міжнародного конкурсу молодіжних проек-
тів з енергоефективностi.

Приклад оформлення тез 
науково-дослідницької роботи

Чубок Сергій, учень 11 класу Калаглійської 
загальноосвітньої школи  I—III ступенів Овідіо-
польського району, член гуртка «Екологи-крає-
знавці» Овідіопольського районного будинку ди-
тячої та юнацької творчості, секція «Енергозбе-
реження».

Керівник проекту:  Ігнатенко Євгеній Васи-
льович, вчитель географії і економіки Калаглій-
ської  загальноосвітньої  школи  I—III  ступенів 
Овідіопольського району.

«Майбутнє в опаленні приміщень —  
за соломою»

Актуальність дослідження. Ріст цін на при-
родний газ та вугілля змушують нас замислити-
ся над альтернативними видами енергетики. Не 
виключенням є  і Калаглійська ЗОШ I—III сту-
пенів, дитячий садок «Сонечко» та сільська ра-
да Овідіопольського  району Одеської  області, 
опалення яких здійснюється на природному га-
зі, який можна замінити на солому або відходи 
від сільськогосподарського виробництва.

Мета дослідження.  Обґрунтування  рента-
бельності встановлення твердопаливних котлів 
на  території  села Калаглія,  паливом  для  яких 
стануть  солома або відходи від  сільського  гос-
подарства.

Гіпотеза дослідження.  У  разі  встановлен-
ня  нового  твердопаливного  котла  потужністю 
350 кВт, що буде працювати на соломі, можна 
буде опалювати одночасно дитячий садок, шко-
лу  і  сільську  раду,  при  цьому  заощаджувати 
значні кошти.

Матеріали дослідження. У роботі викорис-
тано  дані  технічних  паспортів  дитячого  садка, 
школи та сільської ради, а саме щодо їх площі 
та кількості спожитого ними природного газу за 
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добу в опалювальний сезон. У мережі Інтернет 
взято інформацію про ринкову вартість нового 
котла, соломи та вартість різних видів палива.

Методи дослідження. Метод порівняння та 
аналізу.

Результати експериментів. Нами встанов-
лено, що загальна площа школи, дитячого садка 
та сільської ради становить 3418,7 м2, для опа-
лення такої площі необхідно встановити твердо-
паливний котел потужністю 350 кВт. В резуль-
таті  проведених  розрахунків  за  поточними  ці-
нами на солому, вугілля та природний газ було 
встановлено, що  використання  соломи  замість 
вугілля  чи  природного  газу  дозволяє  зменши-
ти витрати на паливо на 201,6—441,4 тис. грн. 
за  опалювальний  сезон.  Така  економія  на  па-
ливі  може  забезпечити  окупність  капітальних 
вкладень у новий соломоспалювальний котел за 
1 рік при розрахунковому терміні його служби 
12  років.  Очевидно,  що  через  збільшення  цін 
на  імпортований  газ  в  Україні  показники  еко-
номічної ефективності таких котлів у порівнян-
ні з газовими зростатимуть.

Висновки.  Якщо  в  селі  Калаглія  встанови-
ти  котел  щодо  спалювання  біомаси,  який  бу-
де працювати на соломі, забезпечуючи опален-
ня адміністративних будівель села, можна отри-
мати  економію  коштів  на  паливі  у  розмі-
рі  441,4  тис.  грн.,  в  залежності  від  виду  па-
лива,  а  з  урахуванням  всіх  додаткових  витрат 

404 319,2 гривен на рік. Окупність запропоно-
ваних котлів складатиме всього один рік. Варто 
відзначити, що ця цифра буде зростати з кож-
ним роком у зв’язку зі збільшенням ціни на при-
родний газ.

Можливе практичне застосування резуль-
татів дослідження. Дані досліджень можна ви-
користовувати як для нашого населеного пунк-
ту, так і  інших населених пунктів України, що 
мають  відповідні  технічні  параметри  для  вста-
новлення таких котлів.

Подальші плани щодо розвитку дослід-
ження.  Розрахувати  можливість  встановлення 
більш потужного котла для опалення до вище-
перерахованих  об’єктів  і  будинку  культури  та 
декількох приватних приміщень.
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Дошкильне виховання. Початкове навчання

УДК 371.315+372.3 : 373.2

о. а. ХоМеНко,
методист науково-методичної  лабораторії  дошкільної 
та початкової  освіти кафедри психолого-педагогічної 

та  суспільно-гуманітарної  освіти ООІУВ

метоДичні рекоменДації щоДо організації 
освітньої роботи в ДоШкільних навчальних заклаДах 

У 2015/2016 навчальномУ році

Метою розвитку дошкільної освіти є реаліза-
ція державної політики щодо забезпечення кон-
ституційних прав і державних гарантій дітей до-
шкільного  віку  на  здобуття  дошкільної  освіти, 
забезпечення  необхідних  умов функціонування 
і  розвитку  системи  дошкільної  освіти.  Органі-
зація освітньої роботи в дошкільних навчальних 
закладах у 2015/2016 навчальному році здійсню-
ватиметься відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», Базового ком-

понента дошкільної освіти, Концепції національ-
но-патріотичного виховання дітей та молоді, ін-
ших нормативно-правових актів.
Відповідно  до  Положення  про  дошкільний 

навчальний  заклад,  затвердженого  постано-
вою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 
№ 305, навчальний рік розпочинається 1 верес-
ня і закінчується 31 травня.
З 1 червня по 31 серпня триває літній оздо-

ровчий період, під час якого освітня робота фор-
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мується відповідно до інструктивно-методичних 
рекомендацій Міністерства освіти і науки Укра-
їни.
Орієнтовно загальна тривалість канікул, під 

час яких заняття з вихованцями не проводяться, 
складає 115 днів: літні —  90 календарних днів, 
осінні —  5  календарних  днів,  зимові —  10  ка-
лендарних днів, весняні —  10 календарних днів. 
У період канікул з дітьми проводиться фізкуль-
турно-оздоровча і художньо-естетична робота.
Діяльність  дошкільного  навчального  закла-

ду регламентується планом роботи на навчаль-
ний  рік  і  літній  оздоровчий  період,  який  схва-
люється педагогічною радою закладу та затвер-
джується його керівником. Зміст навчально-ви-
ховного  процесу  в  закладі  визначається  Базо-
вим компонентом дошкільної  освіти відповідно 
до чинних програм розвитку дітей, у тому чис-
лі з особливими освітніми потребами, рекомен-
дованих (схвалених) Міністерством освіти і на-
уки України.
У  2015/2016  навчальному  році  чинними  є 

комплексні та парціальні освітні програми:
  1.  «Оберіг»,  програма  розвитку  дітей  від 

пренатального періоду до трьох років (наук. кер. 
Богуш А. М.).
  2.  «Впевнений  старт»,  програма  розвитку 

дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Ан-
дрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.).
  3.  «Дитина», програма виховання і навчан-

ня  дітей  від  2  до  7  років  (наук.  кер.  Проску-
ра О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Куди-
кіна Н. В.) (діє до 30 грудня 2015 року).
  4.  «Дитина в дошкільні роки», освітня про-

грама (наук. кер. Крутій К. Л.).
  5.  «Українське дошкілля», програма розвит-

ку  дитини  дошкільного  віку  (авт.:  Білан О. І., 
Возна Л. М., Максименко О. та ін.).
  6.  «Соняшник»,  комплексна  програма  роз-

витку, навчання і виховання дітей дошкільного 
віку (автор Калуська Л. В.).
  7.  «Соняшник»,  комплексна  програма  роз-

витку, навчання  і виховання дітей раннього ві-
ку (автор Калуська Л. В.).
  8.  «Я  у  Світі»  (нова  редакція),  програма 

розвитку  дитини  дошкільного  віку  (наук.  кер. 
Кононко О. Л.).
  9.  «Стежина», програма для дошкільних на-

вчальних  закладів, що  працюють  за  вальдорф-
ською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дят-
ленко Н. М.).
10. Програма розвитку дітей дошкільного ві-

ку  зі  зниженим  слухом  «Стежки  у  світ»  (авт. 
кол.: Жук В. В.,  Литовченко С. В., Максимен-
ко Н. Л. та ін.).
11. Програма розвитку глухих дітей дошкіль-

ного віку (автор Луцько К. В.).
12. Програма розвитку дітей дошкільного ві-

ку  з  розумовою  відсталістю  (авт.:  Блеч  Г. О., 
Гладченко  І. В. та ін.).
13. Комплексна  програма  розвитку  дітей 

дошкільного  віку  з  аутизмом «Розквіт»  (автор 
Скрипник Т. В.).

14. Програма розвитку дітей дошкільного ві-
ку  зі  спектром  аутичних  порушень  (наук.  ред. 
Шульженко Д. І.).
15. Програма розвитку дітей дошкільного ві-

ку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. 
ред. Шевцова А. Г.).
16. Програма розвитку дітей дошкільного ві-

ку  із  затримкою  психічного  розвитку  від  3  до 
7 років «Віконечко» (авт. Сак Т. В. та ін.).
17. Програмно-методичний комплекс розвит-

ку  незрячих  дітей  від  народження  до  6  років 
(авт.: Вавіна Л. С., Бутенко В. А., Гудим  І. М.).
18. Програмно-методичний комплекс «Корек-

ційна  робота  з  розвитку  мовлення  дітей  з  фо-
нетико-фонематичним недорозвитком мовлення 
п’ятого року життя» (автор Рібцун Ю. В.).
19. Програмно-методичний комплекс «Корек-

ційне навчання з розвитку мовлення дітей старшо-
го дошкільного віку з фонетико-фонематичним не-
дорозвитком мовлення» (автор Бартєнєва Л. І.).
20. Програмно-методичний комплекс «Корек-

ційне навчання з розвитку мовлення дітей стар-
шого дошкільного віку із загальним недорозвит-
ком мовлення» (автор Трофименко Л. І.).
21. Програмно-методичний комплекс навчан-

ня дітей дошкільного віку  з розумовою відста-
лістю «Світ навколо мене» (авт. кол.: Блеч  Г. О., 
Бобренко І. та ін.).
А  також  діятимуть  такі  парціальні  освітні 

програми:
1.  «Про  себе  треба  знати,  про  себе  треба 

дбати»,  програма  з  основ  здоров’я  та безпеки 
життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (ав-
тор Лохвицька Л. В.).
2.  «Казкова фізкультура», програма з фізич-

ного виховання дітей раннього  та дошкільного 
віку (автор Єфименко М. М.).
3.  «Грайлик», програма з організації театра-

лізованої діяльності в дошкільному навчальному 
закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., 
Лінник Т. А.).
4.  «Радість творчості», програма художньо-ес-

тетичного розвитку дітей раннього та дошкіль-
ного  віку  (авт.:  Борщ Р. М.,  Самойлик Д. В.).
5.  «Граючись  вчимося.  Англійська  мова», 

програма для дітей старшого дошкільного віку, 
методичні рекомендації  (авт.: Гунько С., Гусак 
Л., Лещенко З.).
6.  «Веселкова  музикотерапія:  оздоровчо-ос-

вітня робота з дітьми старшого дошкільного ві-
ку» (авт.: Малашевська  І. А., Демидова С. К.).
7.  «Скарбниця моралі»,  програма  з  мораль-

ного  виховання  дітей  дошкільного  віку  (авт. 
Лохвицька Л. В.).
Підготовлені  до  видання  наступні  парціаль-

ні програми:
— «Дитина у світі дорожнього руху», програ-

ма з формування основ безпечної поведінки ді-
тей дошкільного віку під  час дорожнього руху 
(авт.: Тимовський О. А., Репік  І. А.);
— «Смайлик», програма з формування основ 

комп’ютерної  грамотності  у  дітей  дошкільного 
віку (автор Резніченко  І. Ю.);
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— «Цікаві шашки», програма і методичні ре-
комендації з навчання дітей старшого дошкіль-
ного віку гри в шашки (авт.: Семизорова В. В., 
Романюк О. В., Дульська  Г. П.);
— «Мудрі шахи», програма і методичні реко-

мендації з навчання дітей старшого дошкільного 
віку  гри  в шахи  (авт.:  Семизорова В. В.,  Дух-
новська О. І., Пащенко Л. Ю.);
— «Горизонтальний пластичний балет (плас-

тик-шоу)», програма з фізкультурно-корекційної 
роботи у дошкільних навчальних закладах за ав-
торською естетико-оздоровчою системою  (авт.: 
Єфименко М. М., Мельніченко Ю. В.);
— «Навчання  дітей  української  мови  в  до-

шкільних  навчальних  закладах  національних 
спільнот» (авт. Богуш А. М.).
Інформація про рекомендовані Міністерством 

освіти і науки України до використання в освіт-
ньому процесі дошкільних навчальних закладів 
програми  та  іншу  навчальну  літературу  пода-
ється  у Переліку  навчальної  літератури,  який 
щорічно  оновлюється  та  розміщується  на  офі-
ційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).
Педагогічний колектив дошкільного навчаль-

ного закладу, з урахуванням специфіки його ді-
яльності  (типу закладу), має право самостійно 
визначати, які з чинних освітніх програм обра-
ти для більш ефективної реалізації базового ін-
варіантного  та  варіативного  змісту  дошкільної 
освіти.  Для  того,  щоб  цей  вибір  був  виправ-
даний,  мотивований  потребами  і  можливостя-
ми  навчальних  закладів  і  відповідав  інтересам 
вихованців  та  їхніх  родин,  керівники  дошкіль-
них навчальних закладів і методисти повинні ін-
формувати свої педагогічні колективи про чинні 
програми,  методичну  літературу  до  них  та  ви-
носити на обговорення питання про вибір про-
грам на педагогічну раду перед початком кож-
ного навчального року.
Допускається  побудова  освітнього  процесу 

у дошкільних навчальних закладах за кількома 
програмами. Це дозволяє максимально врахову-
вати  інтереси, бажання, потреби, нахили вихо-
ванців, допомагає вибрати значимі для себе цін-
ності, оволодіти певною системою знань, вияви-
ти коло цікавих наукових  і життєвих проблем, 
засвоїти способи їх вирішення, відкрити рефлек-
сивний світ власного «Я» і навчитися керувати 
ним; збільшує потенційні можливості педагогів, 
запити батьків задля своєчасного цілісного роз-
витку особистості дошкільника.
На  основі  Базового  компонента  дошкільної 

освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, 
Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді, з урахуванням актуальної сус-
пільно-політичної, соціально-економічної, еколо-
гічної ситуації в країні та з метою підвищення 
якості дошкільної освіти, забезпечення її посту-
пального  інноваційного  розвитку  у  2015/2016 
навчальному  році  пропонуються  такі  змістові 
напрями:
— патріотичне виховання;
— екологічне виховання;

— формування  основ  здорового  способу 
 життя;
— комунікативно-мовленнєвий  розвиток  до-

шкільників.
Колектив закладу також може проектувати 

свою діяльність на новий навчальний рік з опо-
рою на  запропоновані  вище  орієнтири,  або  за-
мінювати  їх  чи  доповнювати  більш  актуальни-
ми для себе.
Важливим принципом підвищення якості до-

шкільної освіти України є принцип  її  варіатив-
ності,  суть  якого  полягає  у  наявності  та  під-
тримці  різних  моделей  педагогічного  процесу, 
виборі методологічних підходів, які розвивають-
ся та вдосконалюються, створенні варіативних 
програм  дошкільної  освіти,  забезпеченні  мно-
жинності сучасних освітніх технологій, що є за-
порукою  підвищення  їх  якості  та  конкуренто-
спроможності  на  світовому  ринку  освітніх  по-
слуг.
Під  час  організації  освітнього  процесу  вра-

ховуються  досягнення  психологічної  і  педаго-
гічної  науки,  використовуються  інноваційні  пе-
дагогічні  технології, що забезпечують  індивіду-
альну освітню траєкторію розвитку кожної ди-
тини та її готовність до переходу на новий сту-
пінь розвитку.
При цьому важливим є розширення арсеналу 

необхідних для подальшого життя та навчання 
в школі уявлень, знань, умінь та навичок, ста-
новлення  передумов  навчально-пізнавальної  ді-
яльності дітей сьомого року життя.
Формування оптимальної для дошкільного ві-

ку  міри життєвої  компетентності  охоплює  два 
основних компоненти:
— технологічний, спрямований на оволодіння 

дітьми життєво необхідними знаннями, уміння-
ми і навичками, які проявляються у різних сфе-
рах життєдіяльності, провідних видах діяльнос-
ті та основних формах активності;
— особистісний, який визначається комплек-

сом  базових  якостей,  необхідних  дитині  для  її 
повноцінного  зростання,  актуалізації  своїх  по-
треб,  намірів,  прагнень,  бажань,  мрій,  обдару-
вань.
Не  слід  обмежувати  ініціативу  вихователів 

у виборі форм організації освітнього процесу, бо 
від  них  вимагається  уміння  розподілити  за  ча-
сом діяльність малюків різних вікових підгруп, 
забезпечити диференційований,  індивідуальний, 
діяльнісний,  інтегрований,  ігровий, особистісно 
орієнтований  та  інші  сучасні  підходи  до  орга-
нізації  дитячої життєдіяльності  у  дошкільному 
навчальному закладі, що створюють атмосферу 
любові, турботи, співпраці, умови для творчос-
ті та самоактуалізації особистості.
Багатовимірність взаємодії сучасної дитини з 

оточуючим світом та самою собою має актуалі-
зувати необхідність і доцільність по-різному бу-
дувати педагогічну діяльність,  стимулювати  ін-
новаційні процеси в освітньому просторі Украї-
ни, формувати різноманітність сучасної педаго-
гічної реальності.



’1552 «Íàøà øêîëà», ¹ 4

Найбільш  чітко  це  проявляється  у  станов-
ленні  інноваційних  типів  дошкільних  навчаль-
них  закладів,  формуванні  гуманістичної  пара-
дигми дошкільної освіти, впровадженні у прак-
тику  дошкільних  закладів  різних  типів  особис-
тісно орієнтованої моделі освіти.
Ефективність освітнього процесу значною мі-

рою залежить від дотримання розпорядку дня, 
раціонального поєднання і використання в ньо-
му різноманітних форм роботи з дітьми, доціль-
ної  організації  рухового,  санітарно-гігієнічного 
режимів та інших чинників.
Можливість  відходити  від  жорсткої  регла-

ментації у побудові розпорядку дня не дає пра-
во зловживати часом, відведеним на прогулян-
ки, сон, харчування, ігри, на користь занять, що 
передбачені розпорядком дня у спеціально від-
ведені  години  для  організованої  навчально-пі-
знавальної діяльності і гурткової роботи.
Складаючи розклад занять, необхідно врахо-

вувати гранично допустиме навчальне наванта-
ження на дитину, що визначено наказом МОН 
України від 20.04.2015 № 446 «Про затверджен-
ня  гранично  допустимого  навчального  наванта-
ження  на  дитину  у  дошкільних  навчальних  за-
кладах різних  типів  та форми власності»  (див. 
таблицю).
Для дітей віком від 1 до 3 років проводять-

ся заняття тривалістю до 10 хвилин.

Тривалість одного заняття:
— у молодшій групі —  не більше 15 хвилин;
— у середній —  20 хвилин;
— у старшій —  25 хвилин.
Максимально  допустима  кількість  занять 

у першій половині дня в молодшій та середній 
групах не перевищує двох,  у  старшій —  трьох 
організованих  навчальних  занять.  У  різновіко-
вих групах тривалість навчальних занять необ-
хідно диференціювати, орієнтуючись на вік кож-
ної дитини.
Посередині та наприкінці занять, що потре-

бують  високого  інтелектуального  напруження 
чи  статичної  пози  дітей,  необхідно  проводити 
фізкультурні хвилинки.
Тривалість перерв між заняттями має стано-

вити не менше 10 хвилин.
Заняття,  які  потребують  підвищеної  пізна-

вальної  активності,  необхідно  проводити  пере-
важно в першу половину дня та у дні з високою 
працездатністю  (вівторок,  середа).  Рекоменду-
ється поєднувати та чергувати  їх  із заняттями 
з музичного виховання та фізкультури.
Необхідно враховувати, що значному скоро-

ченню організованих форм навчальної діяльнос-
ті (занять) сприяє блочно-тематична організація 
освітнього процесу на засадах інтеграції, яка іс-
тотно знижує навчальне навантаження на дітей. 
При цьому тривалість інтегрованого заняття мо-

Т а б л и ц я

орієнтовні види діяльності за освітніми 
лініями

орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Раннього  
віку

(від 1 до 
2 років)

Перша  
молодша
(від 2 до 
3 років)

Друга  
молодша
(від 3 до 
4 років)

Середня  
(від 4 до 
5 років)

Старша  
(від 5 до 
6 (7) ро- 

ків)

Ознайомлення  із  соціумом 1 1 2 2 3

Ознайомлення  з природним довкіллям 1 1 1 1 2

Художньо-продуктивна  діяльність  (му-
зична, образотворча, театральна то-
що)

3 4 4 5 5

Сенсорний розвиток 2 2 — — —

Логіко-математичний розвиток — — 1 1 2

Розвиток мовлення i культура мовлен-
нєвого  спілкування

2 2 3 3 3

Здоров’я  та фізичний розвиток 1 2 2 3 3 3

Загальна кількість  занять на  тиждень 9 10 11 12 15

Додаткові  освітні  послуги на  вибір 
батьків

— — 3 4 5

Максимальна кількість  занять 
на  тиждень

9 10 14 16 20

Максимально допустиме навчальне на-
вантаження на тиждень на дитину 
(в  астрономічних  годинах) 2

1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

1  Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допус-
тимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять —  спеціально організованих форм освітнього процесу, що 

відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
2 Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиж-

день, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.
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же  дещо  збільшуватись  за  рахунок  постійної 
зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 
15 хвилин відповідно в молодшій, середній, стар-
шій групах), проте інтегроване заняття може за-
мінити всі  інші, крім занять з фізичної культу-
ри й музичного виховання. Тобто щодня можна 
проводити одне  інтегроване заняття,  закріплю-
ючи набуті дітьми знання i вміння в різних ви-
дах дитячої діяльності протягом дня. При цьому 
тривалість статичного навантаження у положен-
ні сидячи на одне заняття не повинна перевищу-
вати для дітей молодших груп —  15 хвилин, се-
редніх —  20 хвилин, старших —  25 хвилин.
Не  дозволяється  вимагати  від  дітей  вико-

нання домашніх завдань. Після денного сну ді-
ти можуть  відвідувати  гуртки.  Тривалість  про-
ведення  гурткової роботи —  15—25 хвилин за-
лежно від віку дітей.
Недопустимо  проводити  заняття  в  гуртках 

за рахунок часу, відведеного на прогулянку та 
денний сон.
Фізичне  виховання  дітей  у  дошкільному  на-

вчальному  закладі  має  складатися  з:  ранкової 
гімнастики; занять фізичною культурою; рухли-
вих  ігор  та  ігор  спортивного  характеру;  загар-
тування; фізкультурних хвилинок під час занять, 
фізкультурних пауз між заняттями; фізкультур-
них комплексів під час денної прогулянки.
Визначаючи обсяг  рухової  активності  дітей, 

необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та 
психофізіологічні особливості.
Організоване  навчання  у  формі  фізкультур-

них  занять  слід  проводити  з  дворічного  віку. 
Тривалість  занять  для  дітей  у  віці  від  2  до  3 
років —  15  хвилин;  від  3  до  4  років —  20—25 
хвилин; від 5 до 6 (7) років —  25—30 хвилин.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного 

віку  проводять  не  менше  трьох  разів  на  тиж-
день. Форма та місце проведення занять визна-
чаються педагогом залежно від поставленої ме-
ти, сезону, погодних умов та інших факторів.
За наявності басейну проводять 2 заняття з 

плавання та 2 заняття з фізкультури.
У дні, коли немає занять з фізкультури i пла-

вання,  проводять  фізкультурні  комплекси  під 
час денної прогулянки.
Також  слід  дотримуватися  належних  ві-

ку  норм  тривалості  занять,  передбачати раціо-
нальне чергування видів діяльності на кожному 
з них (розумова, рухова, практично-прикладна) 
та  доцільне  використання  місць  для  проведен-
ня занять (зокрема, спортивної і музичної зали, 
студійних  кімнат,  плавального  басейну,  ігрово-
го, фізкультурного майданчика тощо).
Організована  навчально-пізнавальна  діяль-

ність  дітей  у  формі  занять  планується  пере-
важно  на  першу  половину  дня.  Допускається 
проведення деяких занять у другій половині дня. 
Це відноситься до  занять  з фізичної  культури 
(зокрема,  з  плавання),  образотворчої  діяльнос-
ті тощо. Такий підхід дозволяє більш рівномір-
но розподілити інтелектуальні, психоемоційні й 
фізичні  навантаження  на  дітей  упродовж  дня, 

ефективніше використати періоди максимально 
високої  розумової  активності  й  працездатнос-
ті  для  засвоєння  більш  складного  програмово-
го  матеріалу,  підвищення  продуктивності  інте-
лектуальної діяльності.
Методичні служби всіх рівнів мають надава-

ти працівникам дошкільних навчальних закладів 
дієву допомогу  з питань організації  освітнього 
процесу в закладах, у тому числі в інклюзивних 
групах, використовуючи різноманітні форми ме-
тодичної роботи з педагогічними кадрами  (кон-
ференції,  семінари,  семінари-практикуми,  мето-
дичні об'єднання, тренінги, ділові  ігри, конкур-
си,  виставки,  консультації,  школи  передового 
досвіду тощо). Рекомендується активне залучен-
ня до патріотичного виховання дітей учасників 
бойових дій на Сході України, бійців АТО та їх-
ніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, 
науки, спорту, які виявляють активну громадян-
ську і патріотичну позицію.
Важливим  компонентом  системи  дошкіль-

ної  освіти  є  якість  управління.  Взаємовідноси-
ни/співпрацю  на  рівні  дошкільного  навчально-
го  закладу  і місцевого органу управління осві-
тою,  в  юрисдикції  якого  перебуває  даний  за-
клад,  важливо  вивести  із  площини  тотального 
контролю й авторитаризму рішень з боку управ-
лінь  та  перейти  на  рівень  довіри,  взаєморозу-
міння, співробітництва з метою вивчення реаль-
ного стану освітньої роботи й надання своєчас-
ної компетентної допомоги педагогічним колек-
тивам,  підвищення  фахової  компетентності  та 
професійної майстерності педагогів.
Слід посилити роль педагогічної ради як ко-

легіального  органу  управління,  виносити  на  її 
розгляд та обговорення важливі питання мате-
ріально-технічного,  програмно-методичного,  на-
вчально-дидактичного,  ігрового  забезпечення 
освітнього процесу, його технологічності (опти-
мізації  планування,  системності  й  варіативнос-
ті організації і змістового наповнення освітнього 
процесу, змін в організації дитячої життєдіяль-
ності, запровадження тестових  і діагностичних 
методик вивчення стану розвитку вихованців та 
ін.),  організації  дослідно-експериментальної  ро-
боти на базі дошкільного закладу тощо. Потре-
бує оптимізації й співпраця дошкільного закладу 
в управлінських питаннях з батьківськими комі-
тетами, громадськими організаціями.
Оскільки  діяльність  закладів  розгортаєть-

ся переважно у практичній площині, то першо-
черговим завданням є підвищення якості науко-
во-методичного супроводу, а відтак посилюється 
увага  до  діяльності  методичних  кабінетів. Ме-
тодичні кабінети дошкільних навчальних закла-
дів  слід  перетворювати  із  сховищ  методичної 
літератури  і  численних  методичних,  дидактич-
них матеріалів на лабораторії педагогічної май-
стерності і школи передового досвіду, постійно 
діючі  консультативні  пункти  як  для  педагогів, 
так  і для батьків вихованців. На  їхній базі ма-
ють постійно розгортатися різні форми інтерак-
тивної  взаємодії  дорослих  суб’єктів  освітнього 
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процесу, а тому, крім консультацій, варто час-
тіше  організовувати  майстер-класи  із  залучен-
ням кращих педагогів, науковців-новаторів, тре-
нінги і практикуми, «мозкові штурми», рольові 
й ділові ігри для педагогів і батьків тощо, в то-
му числі із застосуванням Інтернет-ресурсів (на-
приклад, у режимі он-лайн).
Ефективним засобом активізації творчого по-

тенціалу  педагогів,  стимулом  до  їхнього  про-
фесійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак 
і  оновлення  системи  форм  методичної  роботи 
з  кадрами  є  залучення  вихователів,  музичних 
керівників,  інструкторів  з  фізичної  культури, 
психологів,  корекційних  педагогів  до  оволодін-
ня технологіями психолого-педагогічного проек-
тування,  організації  освітньої  роботи  з  дітьми 
на засадах особистісно орієнтованого, діяльніс-
ного, інтегрованого підходів і налагодження тіс-
ної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.
Модернізація змісту дошкільної освіти Укра-

їни  вимагає  визначення  чітких  методологічних 
засад, що  враховують  сучасні  світові  та  євро-
пейські тенденції розвитку дошкільної освіти  і 
водночас  ґрунтуються на національних надбан-
нях,  вітчизняній  культурі,  тому пріоритетними 

завданнями дошкільної освіти повинні стати охо-
рона життя  і збереження здоров’я дітей,  їхній 
розвиток.
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С. В. ПуСТоВалоВа,
методист  НМЛ  управлінської  діяльності,  педагогічних 
інновацій  та  координації  діяльності  РМК/ММК кафедри 

управління розвитком освітніх  систем ООІУВ

о. а. ХоМеНко,
методист  НМЛ  дошкільної  та  початкової  освіти 
кафедри  психолого-педагогічної  та  суспільно-гумані-

тар ної  освіти ООІУВ

система ДоШкільної освіти в Україні: 
забезпечення рівного ДостУпУ До якісної освіти Дітей 

з особливими освітніми потребами

Сучасний  етап  інноваційного  розвитку  сус-
пільства відзначається формуванням нового по-
гляду  на  освіту  і  на  місце  людини  в  соціумі. 
Першочерговим  завданням  суспільного  розвит-
ку  стає  забезпечення  кожному  права  на  задо-
волення освітніх потреб, отримання якісної ба-
зової освіти. У цьому контексті особливої акту-
альності  набуває  проблема  задоволення  освіт-
ніх потреб дітей з обмеженими можливостями, 
зокрема проблема інклюзивної освіти.
У 1994 році Саламанкською декларацією вве-

дено у міжнародний вжиток термін «інклюзія» 
та проголошено принцип інклюзивної освіти. 
Стверджуючи основні права та унікальність 
кожної дитини, цей документ визначив, що 
системи освіти (за усіма віковими групами) 
мають бути розроблені відповідно до індиві-
дуальних потреб у контексті інклюзії.
Останнім часом в усьому світі відбуваються 

докорінні зміни щодо розуміння та забезпечен-
ня якісної освіти для дітей з особливими потре-

бами, здійснюються пошуки нових шляхів орга-
нізації освіти для таких дітей.
В  Україні  також  набувають  поширення  но-

вітні освітні технології, в основу яких покладено 
принцип урахування  інтересів таких дітей. Од-
ним з основних принципів є право дітей з особ-
ливими потребами на інтеграцію в суспільство, 
основою якої є забезпечення таким дітям досту-
пу до якісної освіти. Спільне навчання та спіл-
кування  дітей  з  особливими  потребами  з  їхні-
ми здоровими однолітками сприяє їх соціальній 
адаптації. А також є корисним  і  для здорових 
дітей, бо вони вчаться розуміти проблеми  інших, 
стають  толерантними  та  добрішими. Освіта  ді-
тей  з  особливими  потребами  має  передбачати 
включення  їх у загальну діяльність разом з  ін-
шими дітьми, починаючи вже з дошкільного віку. 
Зрозуміло, що така дитина може відчувати під 
час інтеграції певні труднощі, однак це для неї 
буде досвідом,  яким вона  зможе скористатися 
у подальшому житті.
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Стратегічна мета цього процесу —  формуван-
ня нової філософії суспільства, державної полі-
тики щодо  дітей  з  особливостями  психофізич-
ного розвитку.
Розбудова системи інклюзивної освіти в Ук-

раїні  потребує подолання  соціальних,  організа-
ційних, адаптивних перешкод, оновлення систе-
ми  професійної  підготовки  педагога,  підвищен-
ня  рівня  спеціальної  педагогічної  освіти  бать-
ків  і  громадськості,  розробки  методичних  при-
йомів  і технологій освітньої  інклюзії, адаптації 
приміщень освітнього закладу відповідно до по-
треб  дітей  з  особливими  освітніми  потребами.

Філософія інклюзивної освіти

Цінності:
— рівний  доступ  до  навчання  в  дошкільних 

навчальних закладах та здобуття якісної освіти 
кожною дитиною;
— визнання спроможності до навчання кож-

ної дитини та, відповідно, необхідність створен-
ня суспільством належних для цього умов;
— забезпечення  права  дітей  розвиватися 

у  родинному  оточенні  та  мати  доступ  до  всіх 
ресурсів місцевої громади;
— залучення батьків до навчально-виховного 

процесу дітей як рівноправних партнерів і пер-
ших вчителів своїх дітей;
— навчальні програми, в основі яких лежить 

особистісно орієнтований, індивідуальний підхід 
і  які  сприяють  розвиткові  навичок  навчатися 
упродовж  усього життя  та  повноцінній  участі 
в житті громади, суспільства;
— визнання факту, що інклюзивна освіта по-

требує додаткових ресурсів, необхідних для за-
безпечення особливих освітніх потреб дитини;
— використання результатів сучасних науко-

вих досліджень і практики під час реалізації ін-
клюзивної моделі освіти;
— командний підхід у навчанні та вихованні 

дітей,  що  передбачає  взаємозв’язок  педагогів, 
батьків і спеціалістів.
Такі цінності містять великі переваги для ді-

тей з особливими освітніми потребами. А саме: 
завдяки цілеспрямованому спілкуванню з одно-
літками  поліпшується  когнітивний,  моторний, 
мовний,  соціальний  та  емоційний  розвиток  ді-
тей; ровесники відіграють роль моделей для ді-
тей  з  особливими  освітніми  потребами;  оволо-
дівають новими вміннями та навичками; навчан-
ня  проводиться  з  орієнтацією  на  сильні  якос-
ті,  здібності  та  інтереси  дітей;  у  дітей  є  мож-
ливості для налагодження дружніх стосунків зі 
здоровими однолітками й участі у громадському  
житті.
Поряд  з  цим  існують  переваги  і  для  дітей 

без  особливих  потреб. Вони  вчаться  природ-
но  сприймати  і  толерантно  ставитися  до  люд-
ських  відмінностей,  налагоджують  й  підтриму-
ють дружні стосунки з людьми, які відрізняють-
ся від них,  вчаться співробітництву та умінню 

поводитися нестандартним чином; бути винахід-
ливими, а також співчувати іншим.
При цьому батьки отримують інформацію про 

типовий і атиповий розвиток дітей; родини одер-
жують підтримку з боку інших батьків; із задо-
воленням  беруть  участь  у  визначенні  навчаль-
них  цілей  і  завдань  для  дітей,  що  допомагає 
їм відчувати себе частиною шкільної спільноти.
Вихователі інклюзивних груп вивчають інди-

відуальні  особливості  дітей,  оволодівають  різ-
номанітними педагогічними методиками, а  інші 
фахівці (медики, педагоги спеціального профілю, 
інші фахівці) навчаються працювати в команді, 
що допомагає всім ефективно сприяти розвитко-
ві дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
Інклюзивна освіта передбачає готовність на-

вчати  кожну  дитину,  незалежно  від  наявності 
чи відсутності у неї фізичних або психічних вад, 
у максимальному обсязі, що відповідає навчаль-
ній програмі того закладу або групи, які дити-
на відвідувала б у разі  відсутності  в неї будь-
яких відхилень.
В Україні проблеми інклюзивної освіти дослід-

жуються багатьма вченими, зокрема, це А. Ко-
лупаєва, В. Бондар, А. Заплатинська, М. Кавун, 
Ю. Найда,  Т. Сак, М. Сварник, В. Тищенко  то-
що. Їх теоретичні та методичні праці присвяче-
ні   питанням  інклюзивної  освіти  дітей шкільно-
го віку, але, цей процес має починатись з дитя-
чого садка. Дана проблема відображена в пра-
цях І. Білецької, Л. Білецької, О. Завальнюк, які 
відзначають, що відсутність інклюзивної освіти 
у дошкільному віці призводить до втрати  часу, 
необхідного для надання оперативної комплекс-
ної допомоги дитині у сензитивний період її роз-
витку.
Головною особливістю інклюзивної освіти є 

зміна поглядів,  переконань, філософії, менталі-
тету  всіх  учасників  освітнього  процесу:  дітей, 
батьків,  педагогів,  обслуговуючого  персоналу, 
що  є  важливим  для  створення  у  дошкільному 
навчальному закладі комфортного середовища.
Крім того, включення дітей з психофізични-

ми  вадами  у  групи  здорових  однолітків  потре-
бує ранньої діагностики, спеціального навчання, 
максимальної  корекційної  психолого-педагогіч-
ної підтримки, допомоги батьків, а також відпо-
відного обладнання, спеціальних засобів реабілі-
тації. Дорослі (батьки, члени сім'ї, педагоги) ма-
ють володіти вичерпною інформацією про стан 
здоров'я  дитини,  її  психофізичні  особливості, 
темпи  і  рівень  загального  розвитку. Педагогіч-
на діагностика має проаналізувати особливості 
розвитку  дитини,  визначити  її  потенційні  мож-
ливості,  задатки  та  інтереси,  які  можуть  бу-
ти  використані  як  опорні  ланки у розробленні 
та здійсненні корекційно-розвивальних впливів. 
Застосування  методів  педагогічної  діагностики 
у навчанні й вихованні дітей сприяє своєчасно-
му виявленню їхніх труднощів, цілеспрямовано-
му аналізу поведінки й діяльності,  встановлен-
ню причин  відхилень  у  розвитку,  добору  засо-
бів корекційних впливів.
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У  зв’язку  з  цим  виникає  потреба  в  органі-
зації особливого виду дошкільного навчального 
закладу, де б реалізувалась  інклюзивна освіта. 
Крім вихователя, в навчальному процесі актив-
ну участь бере помічник (асистент) вихователя, 
який  володіє  корекційно-компенсаторними  тех-
нологіями. Він здійснює превентивне і корекцій-
не сприяння, психологічні і корекційні послуги. 
Меншою, ніж у звичайних групах, є наповнюва-
ність в інклюзивній групі. Тому виникає потре-
ба у створенні реальних умов дошкільної інклю-
зивної  освіти,  які  забезпечать  дітям,  починаю-
чи з раннього віку, весь спектр освітніх послуг, 
різноманітних за формою й змістом, а саме: ко-
рекційно-розвивальних,  оздоровчо-лікувальних, 
соціально-психологічних.
Актуальність цієї проблеми зумовлена розу-

мінням  того,  що  саме  дошкільний  період  віді-
грає  важливу  роль  у  становленні  особистості 
і  є  сензитивним  для  формування  її  первинно-
го світогляду, самосвідомості, розвитку соціаль-
них властивостей. Саме в цей час  закладають-
ся передумови майбутньої навчальної діяльнос-
ті дитини, відбувається активний розвиток її пі-
знавальних можливостей. Як свідчить практика, 
дошкільники, які потребують корекції психофі-
зичного розвитку,  адаптуються до життя в  за-
гальноосвітніх дошкільних навчальних закладах 
краще,  ніж  у  спеціальних  закладах.  Особливо 
помітна різниця у набутті  соціального досвіду.
Інклюзивне (інтегроване) навчання в дошкіль-

них навчальних закладах вимагає створен ня спе-
ціальних умов з метою забезпечення виконання 
корекційно-розвиткового та навчально-ви ховного 
процесів для дітей з особливими потре бами.
Інклюзивне  (інтегроване)  навчання  та  вихо-

вання може бути запроваджено для різних ка-
тегорій дітей:
— з вадами інтелектуального розвитку;
— із затримкою психічного розвитку;
— з тяжкими вадами мовлення;
— з порушеннями зору;
— з порушеннями слуху;
— з  порушеннями  функцій  опорно-рухового 

аппарату;
— з емоційно-вольовими порушеннями та ау-

тичним спектром.
Головною метою  інклюзивного (інтегровано-

го)  навчання  є  реалізація  права  дітей  з  осо-
бливостями  психофізичного  розвитку  на  отри-
мання  освіти  у  відповідності  з  їх  можливостя-
ми  і  здібностями за місцем проживання,  їх со-
ціальна  адаптація  та  інтеграція  в  суспільство, 
підвищення  ролі  сім’ї  у  вихованні  і  розвитку  
дитини.
Важливими  завданнями  інклюзивного  (інте-

грованого)  навчання  та  виховання  дітей  в  до-
шкільних навчальних закладах є
1.  Забезпечення  обов’язкової  дошкільної 

освіти  дітей  старшого  дошкільного  віку  (За-
кон України «Про дошкільну освіту» (2628-14), 
Відомості  Верховної  Ради  України,  2001  р., 
№ 49, ст. 259) та Закон України від 06.07.2010 

№ 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих 
актів  з питань  загальної  середньої  та дошкіль-
ної освіти щодо організації навчально-виховного 
процессу»)  у  відповідності  з  програмовими ви-
могами до навчання дошкільників з вадами пси-
хофізичного розвитку.
  2. Створення психологічно комфортного ос-

вітнього середовища для дітей, які мають різні 
стартові можливості.
  3.  Реалізація  корекційно-розвиткового  на-

вчання,  спрямованого  на  виправлення  або  по-
слаблення  наявних  у  дітей  фізичних  та  (або) 
психічних порушень, які заважають їх успішно-
му навчанню і розвитку.
  4. Організація  системи  ефективного  пси-

холого-педагогічного  супроводу  процесу  інклю-
зивного  навчання  через  взаємодію  діагности-
ко-консультативних,  корекційно-розвиткових, 
лікувально-профілактичних,  соціально-трудових 
напрямків діяльності.
  5.  Розвиток  потенційних  можливостей  ді-

тей  з  особливостями  психофізичного  розвитку 
в спільній діяльності зі здоровими однолітками.
  6. Подолання негативних особливостей емо-

ційно-особистісної сфери через включення дітей 
в успішну діяльність.
  7. Створення  адаптивно-освітнього  просто-

ру, який задовольнить освітні потреби.
  8. Формування  життєвого  досвіду  і  ціле-

спрямованого  розвитку  когнітивних,  мовленнє-
вих, моторних, соціальних функцій у дітей, що 
дозволить зменшити залежність дитини від сто-
ронньої допомоги та підвищити соціальну адап-
тацію.
  9. Попередження виникнення та подолання 

(за наявністю) вторинних, третинних порушень 
фізичного та (або) психічного розвитку у дітей 
з особливими потребами.
10. Формування  в  суспільстві  позитивного 

ставлення  до  дітей  з  особливостями  психофі-
зичного розвитку, створення психологічно ком-
фортного середовища в освітній установі.
11.  Надання  консультативної  допомоги 

сім’ям,  які  виховують  дітей  з  особливостями 
психофізичного  розвитку,  залучення  законних 
представників до процесу навчання та вихован-
ня дитини, формування у них адекватного відно-
шення до особливостей її розвитку, напрацюван-
ня оптимальних варіантів сімейного виховання.
Навчання в інклюзивних дошкільних навчаль-

них закладах дозволяє дітям набути знання про 
права  людини,  а  це  призводить  до  зменшення 
дискримінації, оскільки діти вчаться спілкувати-
ся  один  з  одним,  вчаться  розпізнавати  і  прий-
мати відмінність.
Головними  ознаками  інклюзивного  дошкіль-

ного навчального закладу мають бути чітке ро-
зуміння  інклюзії  працівниками дошкільного на-
вчального закладу та батьками у формі програм-
ної декларації; процеси, що забезпечують участь 
всіх дітей в основних заходах закладу, регуляр-
не проведення співбесід і консультацій з батька-
ми, проведення регулярних тренінгів  щодо прак-
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тики інклюзії працівників дошкільного навчаль-
ного закладу, адекватний підбір і адаптація ма-
теріалів  для  задоволення  спеціальних  потреб 
окремо  взятої  дитини,  наявність  процесів,  які 
забезпечують активну участь всіх дітей в жит-
ті закладу.
Робота з питань інклюзивного навчання у до-

шкільному навчальному закладі має відповідати 
наступним принципам:
— визнання  факту,  що  кожна  дитина —  це 

особистість;
— забезпечення  персоналізації  індивідуаль-

них  розвивальних  програм,  тобто  складання 
програм  з  урахуванням  потреб  окремо  взятої 
дитини у рамках спільної активної діяльності  і 
загальних цілей навчального закладу;
— накопичення методичного  досвіду  для  на-

дання  дітям  підтримки  в  навчанні,  розвитку  і 
активній участі в житті дитячого садка;
— відповідна диференціація стратегій навчан-

ня  для  забезпечення  доступу  до  програм  на-
вчання і виховання, що відповідає віку дитини;
— забезпечення постійної адаптації дошкіль-

ного навчального закладу до потреб дитини.
При  плануванні  корекційно-розвиткової  ро-

боти  з  дітьми,  які  мають  особливості  психо-
фізичного  розвитку,  вихователю  слід  передба-
чати  такі  чинники:  особливості  дітей  з  відхи-
леннями у розвитку; соціальні чинники розвит-
ку;  форми,  методи,  прийоми  фізичної,  розумо-
вої,  етичної,  трудової,  естетичної,  екологічної 
освіти;  нормативні  показники  функціонального 
і  психічного  розвитку  дитини;  основи  індивіду-
ального  підходу  до  дітей  з  урахуванням  їх мо-
тивації,  здібностей  і  схильностей;  основи  пси-
хотерапевтичної роботи, закономірностей ціліс-
ного  педагогічного  процесу,  сучасних  психоло-
го-педагогічних технологій, технологій корекцій-
но-розвиткового навчання.
Організація освітнього процесу в умовах ін-

клюзивного (інтегрованого) навчання і вихован-
ня  обумовлює  забезпечення  в  дошкільних  на-
вчальних закладах спеціальних умов. Це —  ство-
рення  корекційно-розвиткового,  предметно-про-
сторового  та  соціального  середовища  з  метою 
стимулювання емоційного, сенсорного, моторно-
го  і  когнітивного  розвитку  дітей  з  особливос-
тями  психофізичного  розвитку  у  відповідності 
до їх потреб, оптимального навчального середо-
вища, що  досягається  забезпеченням  дошкіль-
них навчальних закладів відповідними навчаль-
но-розвитковими виданнями, іграшками, іграми, 
ком п’ю тер ною технікою, аудіо- відеоапаратурою, 
індивідуальними засобами навчання, необхідни-
ми  дидактичними  засобами.  Важлива  організа-
ція  соціальної  взаємодії між  здоровими дітьми 
та діть ми з особливостями психофізичного роз-
витку,  спрямованої  на  гармонізацію  дитячих 
взаємовідносин. Обов’язкове надання корекцій-
но-педагогічної  допомоги  дітям  з  особливостя-
ми психофізичного розвитку, направлене на ви-
правлення або подолання фізичних та (або) пси-
хічних порушень.

Необхідними умовами позитивного навчання 
має  стати мотивація  сліпих  дітей  до  навчання 
на  основі  рельєфно-крапкової  системи Брайля, 
навчання  слабозорих  з  використанням  рельєф-
них  малюнків,  навчальних  посібників,  виданих 
збільшеним шрифтом,  з  використанням  тифло-
технічних засобів і спеціального обладнання.
Навчання  глухих  і  слабочуючих  дітей  здій-

снюється  при  використанні  звукопідсилюючої 
апаратури  та  технічних  засобів,  які  забезпечу-
ють передачу навчального матеріалу на візуаль-
ній  основі.  Для  навчання  дітей  з  порушення-
ми психофізичного розвитку  створюються умо-
ви безбар’єрного середовища.
Для  успішної  роботи  вчителя-дефектолога 

необхідно мати  кабінет  з  належним  змістовим 
наповненням.
Прийом дітей до  інклюзивних груп здійсню-

ється  керівником  дошкільного  навчального  за-
кладу протягом календарного року за наявнос-
ті місць на підставі:
— заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
— медичної  довідки про  стан  здоров’я  дити-

ни  з  висновком  лікаря  про  те,  що  дитина  мо-
же відвідувати дошкільний навчальний заклад;
— довідки  дільничного  лікаря  про  епідеміо-

логічне оточення дитини;
— свідоцтва про народження.
Для  дітей  з  особливими  освітніми  потреба-

ми, у  тому числі  з  інвалідністю, додатково по-
дається висновок психолого-медико-педагогічної 
консультації;
— копія медичного висновку про дитину-інва-

ліда  віком  до  18  років  (наданої  лікарсько-кон-
сультативною  комісією)  або  копія  посвідчення 
особи, яка одержує державну соціальну допомо-
гу відповідно до Закону України «Про держав-
ну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам»;
— копія індивідуальної програми реабілітації 

дитини-інваліда;
— подання місцевого органу управління осві-

тою.
До  інклюзивних  груп  зараховуються  діти  з 

особливими  освітніми  потребами,  у  тому  чис-
лі  з  інвалідністю,  які  за  висновком  лікарсько-
консультативної комісії можуть відвідувати до-
шкільні навчальні заклади.
Діти  з  тяжкими  порушеннями  опорно-рухо-

вого апарату, які самостійно не пересуваються 
і  потребують  індивідуального  догляду,  зарахо-
вуються до інклюзивних груп при забезпеченні 
постійного супроводу дитини асистентом.
Наповнюваність  інклюзивної  групи  в  до-

шкільному навчальному закладі становить до 15 
осіб, з них —  1—3 дитини з особливими освіт-
німи потребами, у тому числі з інвалідністю.
Діти  з  особливими  освітніми  потребами, 

у  тому  числі  з  інвалідністю, можуть перебува-
ти в  інклюзивній  групі дошкільного навчально-
го закладу до 7 (8) років відповідно до виснов-
ку  психолого-медико-педагогічної  консультації 
залежно від рівня та ступеня порушення.
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Протипоказаннями для прийому дітей до ін-
клюзивних  груп  дошкільних  навчальних  закла-
дів є:
— III і IV ступені порушень функцій організ-

му, які несумісні  з перебуванням дитини в ор-
ганізованому колективі;
— всі хвороби у гострому періоді;
— хронічні хвороби в стадії загострення;
— всі  хвороби,  які  потребують  стаціонарно-

го лікування;
— гострі  інфекційні  захворювання  до  закін-

чення строку карантину.
Якщо  у  період  перебування  в  інклюзивній 

групі дошкільного навчального закладу у дитини 
з особливими освітніми потребами, у тому чис-
лі  з  інвалідністю,  буде  проявлятись  неконтро-
льована поведінка, що може загрожувати жит-
тю  і  здоров’ю  її  або  членів  дитячого  колекти-
ву, то за рішенням педагогічної ради така дити-
на направляється для додаткового обстеження 
до психолого-медико-педагогічної комісії для ви-
рішення  питання щодо  подальшого  перебуван-
ня в інклюзивній групі.
Медичне обслуговування дітей в інклюзивній 

групі дошкільного навчального закладу забезпе-
чується медичними працівниками цього закладу 
відповідно  до  затверджених штатних  нормати-
вів та посадових обов’язків
При  відкритті  груп  з  інклюзивною формою 

навчання  рекомендуємо  дотримуватись  таких 
нормативних документів:
1. Спільний наказ Міністерства  освіти  і  на-

уки України та Міністерства охорони здоров’я 
України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвер-
дження Порядку  комплектування  інклюзивних 
груп у дошкільних навчальних закладах».
2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 04.11.2010 № 1055 «Про 
затвердження Типових штатних нормативів до-
шкільних навчальних закладів».
3. Наказ Міністерства освіти  і  науки Укра-

їни № 128  від  20.02.2002  «Про  затвердження 
Нормативів наповнюваності груп дошкільних на-
вчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого 
типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів),  груп  подовженого  дня  і  ви-
ховних груп загальноосвітніх навчальних закла-
дів усіх типів та Порядку поділу класів на гру-
пи при вивченні окремих предметів у загально-
освітніх навчальних закладах» (із змінами, вне-
сеними  згідно  з  наказом  Міністерства  освіти 
№ 572 від 09.10.2002).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.04.2011 № 629 «Про затвердження Держав-
ної  цільової  соціальної  програми  розвитку  до-
шкільної освіти на період до 2017 року», основ-
ними  завданнями  якої  є  забезпечення  консти-
туційних  прав  і  державних  гарантій  щодо  до-
ступності та безоплатності здобуття дошкільної 
освіти в державних та комунальних дошкільних 
навчальних закладах.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 

15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноос-
вітніх навчальних закладах».
Учасниками  навчально-виховного  процесу 

в  групах  є  педагогічні  працівники  (вчителі-де-
фектологи, вихователі, практичні психологи, му-
зичні керівники, реабілітологи), помічники вихо-
вателя та інші працівники дошкільного навчаль-
ного закладу, діти та їхні законні представники.
В основу співпраці всіх учасників навчально-

го процесу покладено принципи демократизації 
і гуманізації навчання та виховання. Педагогіч-
ні  працівники  дошкільного  навчального  закла-
ду  повинні  мати  відповідну  професійно-педаго-
гічну підготовку. Діяльність помічників вихова-
телів та інших співробітників закладу має бути 
спрямована  на  надання  допомоги  в  організації 
корекційно-розвиткового  та  навчально-виховно-
го процесів.
Вчитель-дефектолог,  який  працюватиме  із 

зазначеною  категорією  дітей,  повинен  сприя-
ти  створенню  в  навчальному  закладі  корекцій-
но-роз виткового середовища для дітей з особли-
востями психофізичного розвитку шляхом орга-
нізації  якісної  взаємодії  в  роботі  педагогічних 
працівників  (вихователя,  практичного  психоло-
га, музичного керівника тощо), інших співробіт-
ників  закладу та батьків дітей з метою макси-
мально можливої соціалізації дітей з особливос-
тями психофізичного розвитку; організовувати і 
змістовно наповнювати процес навчально-вихов-
ної роботи та корекції індивідуальних порушень 
розвитку  дітей  з  особливостями  психофізично-
го розвитку; проводити заняття з вихованцями 
групи  інклюзивного  (інтегрованого)  навчання, 
в  яких  наявні  особливості  психофізичного  роз-
витку  за  спеціальною  корекцій но-роз вит ковою 
програмою;  створювати  атмосферу  емоційного 
комфорту з метою збереження психічного та фі-
зичного здоров’я дітей; консультувати педагогіч-
них працівників з питань індивідуалізації проце-
су навчання та виховання дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку тощо.
Вихователь  групи, де є діти  з  інклюзивним 

(інтегрованим) навчанням та вихованням, орга-
нізовує навчально-виховний процес з урахуван-
ням особливостей розвитку дітей з порушенням 
психофізичного  розвитку;  погоджує  навчальну 
діяльність по відношенню до дітей з особливос-
тями  психофізичного  розвитку  з  вчителем-де-
фектологом; дотримується професійної етики, не 
розповсюджує  відомості,  отримані  під  час  ді-
агностичної,  консультативної  роботи;  створює 
в  групі  атмо сферу  емоційного  комфорту  з  ме-
тою збереження фізичного і психічного здоров’я 
дітей тощо.

Практичний психолог  зобов’язаний  здій-
снювати психологічне обстеження дітей з особ-
ливостями психофізичного розвитку з метою ви-
явлення  їх соціального, когнітивного та психіч-
ного  розвитку;  проводити  роботу щодо  гармо-
нізації  міжособистісних  відносин  дітей  з  особ-
ливостями  психофізичного  розвитку  та  їхніми 
звичайними  однолітками  щодо  попередження 
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виникнення  дезадаптації  дітей  з  особливостя-
ми психофізичного розвитку. Він має розробля-
ти конкретні рекомендації для педагогічних пра-
цівників щодо надання допомоги  з питань роз-
витку,  навчання  та  виховання  дітей  з  особли-
востями  психофізичного  розвитку,  проводити 
розвиткові заняття з дітьми, які мають особли-
вості  психофізичного  розвитку,  і,  за  необхід-
ністю,  з  дітьми  всієї  групи;  проводити  роботу 
щодо формування навичок соціальної взаємодії  
тощо.

Інструктор з фізкультури повинен:
— здійснювати  диференційований  підхід  під 

час  підготовки  до  занять  (планувати  індивіду-
альну роботу);
— створювати умови для забезпечення гарно-

го самопочуття дітей, що мають обмежені мож-
ливості, попереджувати їх стомлюваність;
— розвивати  загальну  рухову  активність  ді-

тей, які мають обмежені можливості здоров'я;
— розвивати  різні  види  самостійної  рухової 

діяльності  з  урахуванням  рухових  можливос-
тей дітей, що мають обмежені можливості здо- 
ров'я;
— розвивати фізичні якості й рухові здібнос-

ті: швидкість реакції, спритність, гнучкість, си-
лу, витривалість, координацію;
— формувати у дітей  з  обмеженими можли-

востями здоров'я базові вміння і навички у різ-
них  іграх  і вправах, елементи техніки виконан-
ня всіх основних видів рухів.

Музичному керівнику  при  роботі  з  дітьми 
слід:
— створювати умови для прояву позитивних 

емоцій,  гарного  самопочуття  дітей,  що  мають 
обмежені можливості здоров'я;
— здійснювати індивідуальний підхід у робо-

ті з дітьми (зменшувати навантаження, давати 
посильні завдання);
— забезпечувати  музичний  розвиток,  вико-

ристовуючи в роботі рухливі ігри, ігрові завдан-
ня,  рухи  під музику,  хороводні  ігри,  спів,  слу-
хання музики;
— залучати дітей, що мають обмежені мож-

ливості здоров'я, до святкових заходів, розваг, 
театральної  діяльності,  розвиваючи  їхні  творчі 
здібності.
Теоретичне  обґрунтування  проблеми  органі-

зації  інклюзивного навчання у дошкільному за-
кладі  дозволяє  стверджувати, що  основою  до-
шкільної  інклюзивної  освіти  в  Україні  мають 
стати саме центри розвитку дитини, які повин-
ні мати для цього  суттєвий потенціал,  а  саме:
— висококваліфіковані  кадри,  які  володіють 

сучасними методиками й технологіями навчання 
(корекційні педагоги, психологи, логопеди, соці-
альні працівники і т. д.);
— незначну кількість дітей у групах, що до-

зволить здійснювати індивідуальний та диферен-
ційований підхід до кожного;
— досвід  соціалізації  та  адаптації  дітей,  які 

потребують  корекції  психофізичного  розвитку, 
в суспільство.

Організація  інклюзивного навчання вимагає 
пристосування до потреб дитини з особливими 
потребами не тільки приміщення, відповідно об-
лаштованого робочого місця для занять, а й про-
грамно-методичного  забезпечення,  надання  до-
даткових  послуг  такій  дитині,  організації  інди-
відуального підходу до неї.
Батькам  дітей  з  особливими  потребами  та-

кож  необхідна  наша  підтримка.  Для  них  важ-
ливі  своєчасні  консультації  педагогів  та  інших 
спеціалістів щодо догляду за дитиною та органі-
зацією її навчання, важливе й спілкування з ін-
шими батьками.
На сучасному етапі впровадження інклюзив-

ного  навчання  необхідно  використовувати  до-
свід  інтегративного  навчання,  який ми  отрима-
ли  станом  на  сьогоднішній  день,  досвід  спеці-
альних  (компенсуючих)  та  комбінованого  типу 
дошкільних навчальних закладів, медико-реабілі-
таційних центрів, будинків дитини тощо, оскіль-
ки  у  вищезазначених  установах  наявні  квалі-
фіковані  спеціалісти,  створено  спеціальні  умо-
ви, напрацьовано методики, що враховують осо-
бливості  розвитку  дітей.  Вищезазначені  закла-
ди слід розглядати в якості ресурсних центрів.
Впровадження  інклюзивної форми навчання 

та  виховання  в  дошкільних  навчальних  закла-
дах —  це  крок назустріч  дитині,  це  нові  підхо-
ди до навчання дітей з особливостями психофі-
зичного розвитку. Не дитина повинна підлашто-
вуватися під загальну систему навчання і вихо-
вання, а саму систему повинно бути спрямова-
но з урахуванням потреб кожної окремої дитини. 
Саме  при  такому  підході  в  навчально-виховно-
му  процесі  переваги  отримують  всі,  а  не  тіль-
ки окремі групи.
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вого розвитку»
— від 5.07.2004 № 848 «Про затвердження Державно-

го стандарту початкової загальної освіти дітей, які потре-
бують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Накази Міністерства освіти і науки України

— від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції 
розвитку інклюзивного навчання»

— від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового 
компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція)»
— від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження положен-

ня про  індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах»
— від 2.12.2005 № 691 «Про створення умов щодо за-

безпечення права на освіту осіб з інвалідністю»
— спільний  наказ Міністерства  освіти  і  науки  Украї-

ни та Міністерства охорони здоров'я України 27.03.2006 
№ 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчаль-
них закладів (груп) компенсуючого типу»
— від  27.11.2007 № 1041  «Про  забезпечення  прав  ді-

тей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного 
та (або) розумового розвитку»
— від  15.01.2008 № 11  «Про  додаткові  заходи щодо 

створення  сприятливих  умов  для життєдіяльності  осіб  з 
обмеженими фізичними можливостями»
— від  06.02.2015  № 104/52  «Про  затвердження  По-

рядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних на-
вчальних закладах».

Інші нормативні акти

— Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інва-
лідів (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 
№ 1545)
— Державний  стандарт  початкової  загальної  освіти 

дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)  розу-
мового  розвитку  (постанова  Кабінету Міністрів  України 
05.07.2004 № 848)
— Положення  (тимчасове)  про  організацію  інтегрова-

ного навчання дітей з особливими потребами в загально-
освітніх (дошкільних) навчальних закладах
— Комплексна  програма  освіти  та  фахової  підготов-

ки інвалідів.

Рекомендації вихователям  
дошкільних навчальних закладів 
для успішної роботи з дітьми,  

які мають особливі освітні потреби

Вихователь повинен оволодіти необхідни-
ми знаннями та навичками:
• ознайомитися з анамнезом, мати уяву про 

основні  види порушень психофізичного розвит-
ку дитини;
• вивчати  стан  уваги,  стомлюваності,  темп 

роботи кожної дитини;
• враховувати  стан  слуху,  зору,  особливос-

ті  моторики  та  загального  фізичного  розвитку 
дитини;
• бути добре ознайомленим з приладами, які 

використовують діти з порушеннями зору і слу-
ху,  перевіряти  придатність  слухових  апаратів, 
стежити за чистотою окулярів;
• визначати, оцінювати і створювати навчаль-

не середовище для дітей з різними потребами;
• зрозуміти важливість цілеспрямованого за-

лучення до роботи з дітьми членів родини, вста-
новлення з ними партнерських стосунків;
• вивчати головні принципи і стратегії колек-

тивної командної роботи;
• спостерігати за дітьми та оцінювати їх роз-

виток під час занять;
• закінчувати  заняття,  коли  діти  втомилися 

чи неуважні;
• адаптувати календарні плани, методики, мате-

ріали та середовище до специфічних потреб дітей;
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• створювати  оптимальні  умови  для  спілку-
вання,  сприяти  налагодженню  дружніх  стосун-
ків між дітьми і формуванню колективу;
• формувати у дітей досвід стосунків у соці-

умі, навички адаптації до соціального середови-
ща, поваги до дітей та батьків.

Роль вчителя-дефектолога  
(корекційного педагога) 

в загальноосвітньому дошкільному 
навчальному закладі

Допомогти вихавателю загальноосвітньо-
го дошкільного навчального закладу:
• надати  об’єктивну  психолого-педагогічну 

характеристику  дитини  з  особливими  потреба-
ми,  ознайомити  з  її  особовою  справою,  медич-
ними та психолого-педагогічними картами;
• спільно  скласти  перспективний,  календар-

ний та індивідуальний план роботи;
• передбачити  корекційну  складову  в  ка-

лендаарному  плані  (специфічні  навчальні  пред-
мети —  заняття  з  орієнтування  в  просторі 
(для дітей з вадами зору); заняття  з  роз-
витку  залишкового  слуху  та  усного  мовлення 
(для дітей з вадами слуху);  заняття  з  соці-
ально-побутової  та  комунікативної  орієнтації 
(для дітей з розумовою відсталістю),  за-
няття  з  розвитку  мови  та  мовлення  (для ді-

тей з тяжкими порушеннями мовлення)  
тощо;
• бути (тимчасово) присутнім на уроках з ме-

тою кращого забезпечення специфічних потреб 
дітей;
• надати методичні  рекомендації щодо  виго-

товлення та використання наочності і дидактич-
ного матеріалу з метою активізації збережених 
аналізаторів;
• навчити використовувати спеціальні техніч-

ні  засоби  навчання  для  корекції  і  компенсації 
недоліків розвитку дітей:
• звукопідсилювальну апаратуру індивідуаль-

ного та колективного використання (під час на-
вчання дітей з вадами слуху);
• лупи,  окуляри,  монокуляри,  бінокуляри 

(для дітей з вадами зору);
• статистичні  екранні  посібники  (схеми,  ма-

люнки, креслення) з метою активізації сприян-
ня дітьми навчального матеріалу;
• проводити моніторинг розвитку дитини;
• співпрацювати з батьками, педагогами, фа-

хівцями  під  час  оцінювання  навчальних  досяг-
нень дитини;
• брати  активну  участь  у  прогнозуванні  по-

дальшого шляху навчання дитини;
• організувати  спецсемінар  у  дошкільному 

навчальному закладі з метою ознайомлення всіх 
педагогів зі спеціальними формами та методами 
інклюзивної освіти.

УДК 371.315 : 373.3

Н. Ю. кРаВеЦь,
зав. НМЛ дошкільної  та початкової  освіти кафедри 
психолого-педагогічної  та  суспільно-гуманітарної  освіти 

ООІУВ

метоДичні рекоменДації щоДо виклаДання 
навчальних Дисциплін У початковій Школі 

У 2015/2016 навчальномУ році

Ключові слова: навчальна програма, компетентнісний підхід, сучасний урок, логічне мислення, комунікатив-
на  компетентність,  громадянська  компетентність,  математичні  компетенції,  педагогічна  майстерність  вчителя.

Визначальним  вектором  сучасної  освіти  є 
впровадження діяльнісного, компетентнісного і 
особистісно орієнтованих підходів у її зміст, що 
сприяє  чіткому  визначенню  результатів  засво-
єння кожної навчальної дисципліни. Учні мають 
не тільки оволодіти певними знаннями та навич-
ками,  а  й  бути  здатними  цілісно  застосовува-
ти їх у подальшому житті. Упродовж навчання 
в початковій школі учні повинні оволодіти клю-
човими компетентностями, які передбачають їх-
ній  особистісно-соціальний  та  інтелектуальний 
розвиток,  формуються  на  міжпредметній  осно-
ві та є інтегрованим результатом предметних і 

міжпредметних компетенцій. Розв’язання цього 
завдання має стати для педагога основним орі-
єнтиром під час організації навчальної діяльнос-
ті,  проведення  позакласних  заходів  та  у  взає-
модії з батьками.
Яким же повинен бути сучасний урок в умо-

вах реалізації компетентнісного підходу? Сучас-
ний  урок —  це  пошук,  відкриття  і  осмислення 
істини в процесі спільної діяльності учнів і вчи-
теля; ставлення до учня як до суб’єкта осмис-
лення істини і суб’єкта життя на уроці; ставлен-
ня до учня як до найвищої цінності, яка висту-
пає в ролі мети і ніколи —  в ролі засобу.
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Виходячи  з  традиційної  ідеї  уявлень  про 
урок,  потрібно  звернути  увагу, що  нового  під-
ходу потребує формування теми уроку.
Так на уроках української мови визначають 

основну  мовленнєву  змістову  лінію.  Мовлен-
нєвий  розвиток  молодших школярів  має  бути 
на кожному уроці.
Вивчення  теоретичного  мовного  матеріалу, 

згідно  з  новими  нормативними  документами, 
мотивується тим, що він є необхідним засобом 
спілкування.  Таким  чином,  необхідно  усвідоми-
ти, що у формулюванні теми уроку повинні ре-
алізуватися два компоненти —  мовний і мовлен-
нєвий (наприклад: «Велика буква у власних на-
звах. Редагування тексту шляхом усунення по-
милок»).
Кожний  урок  має  дидактичні  цілі.  Під  час 

визначення цілей потрібно враховувати такі ас-
пекти:
— програмні вимоги до рівня засвоєння кон-

кретного  навчального  змісту  кожної  змістової 
лінії;
— місце і завдання конкретного уроку в сис-

темі уроків;
— наявність умов для формування на уроці 

конкретних загальнонавчальних умінь і навичок;
— виховний потенціал дібраного до уроку ди-

дактичного матеріалу.
У формулюванні навчальних цілей слід вико-

ристовувати  словосполучення  «формувати  уяв-
лення...», «ознайомити з істотними ознаками...», 
«розширити знання...», «удосконалювати вміння 
застосовувати...»,  «систематизувати  знання...», 
«збагачувати мовлення», «формувати вміння бу-
дувати» тощо.
У  визначенні  розвивальних  цілей  необхідно 

орієнтуватися на програмові вимоги відповідно 
до  результатів  реалізації  діяльнісної  змістової 
лінії.  Потрібно  звернути  увагу  на  особливості 
конкретного навчального матеріалу і вікові мож-
ливості учнів.
Під час визначення виховних цілей уроку до-

цільно орієнтуватися на програмні вимоги до ре-
зультатів  засвоєння  змісту  соціокультурної  лі-
нії, враховувати можливості навчального змісту, 
міжпредметних зв’язків, наступність  і перспек-
тивність  у  вихованні  учнів. На  уроці  потрібно 
ставити такі цілі, які посильно досягти.
Компетентнісно  орієнтоване  навчання  в  по-

чатковій школі вимагає змін  і в структурі уро-
ку. Обов’язковими структурними компонентами 
сучасного уроку в початковій школі мають бути:
1. Організаційний момент.
2. Мотивація навчання.
3. Визначення теми і мети уроку.
4. Навчально-пізнавальна діяльність учнів.
5.  Застосування отриманих знань і вмінь.
6.  Творча діяльність.
7. Підсумок уроку.
В умовах реалізації компетентнісного підхо-

ду  до  організації  навчально-виховного  процесу 
слід зазначити, що існують вимоги до структур-
них компонентів.

Суть організаційного етапу —  здійснити або 
перевірити  підготовку  робочого  місця  учнів 
до уроку. Слід зазначити, що ефективність ор-
ганізаційного етапу підвищується, якщо прово-
дити його у формі гри, змагання, наявності каз-
кових та інших героїв.
Мета мотиваційного етапу —  зосередити ува-

гу  на  навчальній  проблемі,  викликати  інтерес 
до  вивчення  матеріалу.  Без  внутрішніх  моти-
вів і мотивації навчальної діяльності неможливо 
досягти якості знань. На цьому етапі потрібно 
створювати  і  використовувати  проблемні  ситу-
ації,  ставити  проблемні  запитання,  пропонува-
ти виконувати завдання, які потребують нових 
знань. Використання таких прийомів створює ін-
тригу і подив, породжує бажання долати труд-
нощі, спонукає до навчально-пізнавальної діяль-
ності. На цьому етапі здійснюється визначення 
теми і мети уроку. У 1—2 класах їх формулює 
і повідомляє вчитель, а в 3—4 класах до вико-
нання  залучаються  учні.  Важливим  моментом 
даного етапу є забезпечення розуміння учнями 
змісту їхньої діяльності і результатів.
Наступним  етапом  компетентнісного  орієн-

тованого  уроку  є  навчально-пізнавальна  діяль-
ність, мета якої —  усвідомлене засвоєння мате-
ріалу в процесі активної розумової діяльності.
Ефективними прийомами на  даному  етапі  є 

евристична  бесіда,  проблемні  запитання  і  за-
вдання,  дослідження  певного  явища.  Врахову-
ючи  вікові  особливості молодших учнів  та  від-
сутність у них досвіду пізнавальної  діяльності, 
вчитель повинен спочатку стати керівником, по-
тім співучасником, а пізніше —  спостерігачем і 
коректором процесу дослідження. Використову-
ючи  методи,  прийоми,  засоби  навчально-пізна-
вальної діяльності, важливо пам’ятати про фак-
тори впливу на їх ефективність, а саме:
— навчальний матеріал  повинен бути  значу-

щим і цікавим;
— поставлена  проблема  чи  завдання  мають 

бути посильними;
— успіх у навчанні досягається не від спро-

щення  завдань,  а  за  рахунок  формування  ба-
жання долати труднощі;
— важливим є здійснення індивідуального та 

диференційованого підходу;
— повинна відбуватися співпраця учня і вчи-

теля;
— кожний учень в процесі навчання має від-

чувати  радість  відкриття  пізнавального  проце-
су, віру в свої сили.
Після отримання нових знань, способів, дій 

потрібно навчити учнів використовувати їх під 
час виконання різних завдань. У цьому  і поля-
гає  сутність  наступного  етапу  сучасного  уро-
ку —  застосування знань, вмінь і навичок. З ці-
єю метою слід пропонувати завдання різних ког-
нітивних рівнів (від репродуктивних до творчих). 
Особливе місце має бути відведено творчій ді-
яльності. Метою цього етапу є розвиток умінь 
і  застосування в процесі діяльності отриманих 
знань.
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Перевіркою  результатів  навчально-пізна-
вальної  діяльності  є  підсумок  уроку.  Метою 
цього  етапу  є  зіставлення  досягнутого  з  ціля-
ми, поставленими на початку уроку, залучення 
до рефлекторного аналізу своєї діяльності. Під-
сумок має бути чітким,  спонукати дітей до са-
мооцінки, стимулювати прагнення до пізнання.
Отже,  підсумовуючи  все  викладене,  мож-

на  сформулювати  загальні  вимоги  до  сучасно-
го уроку в початковій школі:
— кожний урок повинен реалізувати навчаль-

ні, розвивальні та виховні цілі;
— всі навчально-виховні цілі мають бути зорі-

єнтовані на особистість учня і направлені на до-
сягнення конкретних результатів в розвитку на-
вчання і виховання;
— потрібно будувати сучасний урок на заса-

дах комунікативно-діяльнісного підходу;
— сучасний  урок  викликає  потребу  в  знан-

нях, тому він має бути емоційним, на ньому по-
винен діяти широкий діапазон засобів мотивації 
навчальної діяльності учнів;
— кожний урок має бути пов'язаний з попе-

реднім уроком і наступними уроками;
— потрібно пам’ятати про принципи доступ-

ності  та  наступності,  ускладнення  навчальних, 
розвивальних та виховних цілей;
— здійснювати  добір  раціональних  інтерак-

тивних  методів,  прийомів  навчання,  що  забез-
печують  навчально-пізнавальну  активність  мо-
лодшого школяра;
— підсумком  сучасного  уроку  повинна  ста-

ти рефлексія, яка допомагає учням аналізувати 
свою навчальну діяльність, визначає потреби  і 
перспективи подальшого навчання.
Продумана  і  запланована  структура  уроку 

може змінюватись залежно від ситуацій, які ви-
никають в ході навчально-пізнавальної діяльнос-
ті, в цьому і заключається педагогічна майстер-
ність вчителя.
В  умовах  впровадження  Державного  стан-

дарту  початкової  загальної  освіти  актуальною 
є  проблема формування  комунікативної  компе-
тентності  школярів:  здатності  особистості  за-
стосовувати  в  спілкуванні  знання мови,  спосо-
би взаємодії з оточенням, навички роботи в гру-
пі, володіння різними соціальними ролями. Тому 
успішний випускник початкової школи повинен 
вміти співпрацювати з однолітками та знаходи-
ти  порозуміння  з  дорослими,  працювати  в  ко-
манді, мати розвинені лідерські якості, бути то-
лерантним і комунікативним.
З метою формування комунікативної компе-

тентності  учнів  слід  застосовувати  різні  спо-
соби:  оптимальний  добір  традиційних  методів, 
прийомів, форм роботи з розвитку усного й пи-
семного,  діалогічного  та монологічного мовлен-
ня; поєднання допомоги вчителя із самостійною 
роботою  дітей  у  написанні  творів  і  переказів, 
застосування  тренувальних  вправ  для  вивчен-
ня різних стилів мовлення;  організація  та про-
ведення нетрадиційних форм уроків, які сприя-
ють розвиткові творчих здібностей, формуванню 

комунікативних  умінь  і  навичок;  застосування 
інноваційних  педагогічних  технологій  (інтерак-
тивне, проектне навчання, розвиток критичного 
мислення), нових форм і методів навчання (реф-
лексія, релаксація, емпатія тощо); впроваджен-
ня технологій медіаосвіти: мультимедійні уроки 
та уроки з мультимедійною підтримкою.
У Державному стандарті початкової  загаль-

ної освіти зазначається, що одним із завдань лі-
тературного читання є «розвиток творчої літера-
турної діяльності учнів». Літературна творчість 
як  метод  вивчення  літературного  твору  реалі-
зується за допомогою таких прийомів: словесне 
малювання, складання оповідання або казки за 
аналогією до творів художньої літератури; вига-
дування продовження творів. Але зв’язок завдань 
літературно-творчого характеру з літературним 
матеріалом повинен бути завжди. Для розвитку 
творчості  дітей  слід  створити  такі  умови, щоб 
кожен  міг  пофантазувати  і  сказати  своє  сло-
во —  скласти  свою  казку,  загадку,  вірш  тощо.
Навчальний,  розвивальний  і  виховний  по-

тенціал  уроків  літературного  читання  визнача-
ють  варіативність  методики  та  структури  уро-
ку. Уроки літературного читання дають широкі 
можливості для інтеграції різних видів мистецтв. 
Музика, живопис, мистецтво слова є джерелом 
художнього виховання, формування емоційно-ес-
тетичної культури, а також універсальним засо-
бом  розвитку  чуття  гармонії  та  краси,  творчо-
го потенціалу і мислення. Тому правильний ви-
бір структури уроку літературного читання, до-
тримання послідовності його етапів, ефективне 
наповнення структурних компонентів уроку за-
безпечує його якість і дієвість.
Основним завданням математики в початко-

вій школі є опанування учнями предметних ма-
тематичних  компетенцій —  обчислювальної,  ін-
формаційно-графічної,  геометричної,  алгебраїч-
ної, логічної.
Готовність учня застосовувати обчислюваль-

ні вміння та навички у практичних ситуаціях є 
основою обчислювальної складової компетенції. 
У  змісті  початкової  математичної  освіти  до  їх 
числа  відносять  вміння порівнювати  числа,  ви-
конувати арифметичні дії з ними, знаходити зна-
чення  числових  виразів,  порівнювати  значення 
однойменних  величин  і  виконувати  дії  з  ними. 
Інформаційно-графічна складова поєднує уміння, 
навички, способи діяльності, пов’язані з графіч-
ною інформацією —  читати й записувати числа, 
подавати  величини  в  різних  одиницях  вимірю-
вання;  знаходити,  аналізувати,  порівнювати  ін-
формацію,  подану  в  таблицях,  схемах,  на  діа-
грамах; читати й записувати вирази зі змінними, 
знаходити  їх  значення;  користуватися  годинни-
ком і календарем як засобами вимірювання ча-
су тощо. Геометрична складова знаходить своє 
відображення в уміннях  і навичках учнів воло-
діти просторовою уявою, відношеннями (визна-
чати  місце  знаходження  об’єкта  на  площині  і 
в просторі, розкладати  і переміщувати предме-
ти на площині); вимірювати (визначати дов жини 
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об’єктів навколишньої дійсності, визначати пло-
щу  геометричної  фігури)  та  конструювати  (зо-
бражувати геометричні фігури на аркуші в клі-
тинку, будувати прямокутники, геометричні фігу-
ри з інших фігур, розбивати фігуру на частини).
Одночасно з вивченням арифметичного мате-

ріалу вводять елементи алгебри, подані змісто-
вою лінією «Математичні вирази. Рівності. Не-
рівності».  На  конкретних  прикладах  розкрива-
ються поняття про вирази —  числові та зі змін-
ною;  рівності —  числові,  рівняння,  формули; 
нерівності —  числові  та  зі  змінною.  Одним  із 
питань алгебраїчної пропедевтики в початковій 
школі  є  формування  уявлення  про  залежність 
арифметичної дії від зміни одного з її компонен-
тів, що є, в свою чергу, підготовкою до засво-
єння функціональної залежності на наступному 
ступені математичної освіти.
Логічна  складова  компетентності  передба-

чає здатність учня виконувати логічні операції 
в  процесі  розв’язування  сюжетних  задач,  рів-
нянь,  ребусів,  головоломок; розрізняти  істинні 
й  хибні  твердження;  розв’язувати  задачі  з  ло-
гічним навантаженням; працювати з множинами 
тощо. Для забезпечення розвитку логічного мис-
лення учнів вчителю необхідно на кожен урок 
підбирати пізнавальні завдання. Це дасть мож-
ливість формувати  і розвивати всю різноманіт-
ність інтелектуальної і творчої діяльності учнів і 
забезпечувати перехід від репродуктивних, фор-
мально-логічних дій до творчих. Основна робота 
з розвитку логічного мислення повинна здійсню-
ватися одночасно з роботою над задачею. Особ-
ливе місце  відводиться  роботі  над  сюжетними 
задачами,  які  практично  зорієнтовані,  забезпе-
чують зв’язок математики  із реальним життям 
дитини, виявлення учнем своєї компетентності. 
Уміння розв’язувати задачі є показником навче-
ності  й  научуваності,  здатності  до  самостійної 
навчальної діяльності.
У 2015/2016 навчальному році учні 4-х кла-

сів  будуть  продовжувати  вивчати  навчальний 
предмет «Я у світі», який спрямовується на со-
ціалізацію особистості молодшого школяра, йо-
го  патріотичне  і  громадянське  виховання.  Він 
покликаний сприяти соборності нашої держави, 
адже єдність і гармонійне співіснування різних 
культур є серцевиною української національної 
ідеї.  Серед  головних  завдань  предмета —  фор-
мування громадянської компетентності, засвоєн-
ня  дітьми  загальнолюдських,  загальнокультур-
них та національних цінностей українського на-
роду. При його вивченні педагогам необхідно ви-
користовувати активні методи i форми навчання, 
що сприяють формуванню критичного мислення, 
ініціативи, творчості, розвивають уміння мірку-
вати,  аналізувати,  ставити  запитання,  шукати 
власні відповіді, робити висновки, брати участь 
у громадському житті.
Найбільш ефективними для формування гро-

мадянської компетентності є колективні творчі 
справи; використання проектних, інтерактивних, 
інформаційно-комунікативних технологій.

У третьому, четвертому класах продовжуєть-
ся  вивчення  предмета  «Природознавство»,  де 
особливу  роль  відіграють  такі  методи  та  при-
йоми навчальної  діяльності  учнів,  як  спостере-
ження, проведення нескладних дослідів, вимірю-
вань, тому в навчальній програмі виділено руб-
рики  «Практичні  завдання»,  «Практичні  робо-
ти», «Міні-проекти», «Екскурсії»,  «Дослідниць-
кий практикум».
Організація  навчання  в  1—4-х  класах 

у  2015/2016  навчальному  році  продовжувати-
меться  за  навчальними  програмами,  розробле-
ними  відповідно  до Державного  стандарту  по-
чаткової загальної освіти та затвердженими на-
казом Міністерства від 12.09.2011 № 1050 «Про 
навчальні програми для 1—4х класів загально-
освітніх  навчальних  закладів»,  наказом МОН 
України  від  29.05.2015  № 584  «Про  затвер-
дження  змін  до  навчальних  програм  для  1—3-
х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 
та наказом Міністерства № 1495 від 22.12.2014 
«Про затвердження змін до навчальних програм 
для  4-х  класів  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів», а саме:
— навчальні  програми  для  загальноосвітніх 

навчальних  закладів  з  навчанням  українською 
мовою. 1—4 класи. —  К. : Освіта, 2012;
— учебные  программы  для  общеобразова-

тельных учебных заведений с обучением на рус-
ском языке. 1—4 классы. —  К. : Освіта, 2012.
Для здійснення контролю та оцінювання на-

вчальних досягнень учнів початкових класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів слід керува-
тися наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 
орієнтовних  вимог  оцінювання  навчальних  до-
сягнень  учнів  із  базових  дисциплін  у  системі 
загальної  середньої  освіти»,  «Інструктивно-ме-
тодичними матеріалами щодо  контролю  та  оці-
нювання  навчальних  досягнень  учнів  початко-
вих  класів  загальноосвітніх  навчальних  закла-
дів»  (Додаток  до  листа МОН України  від  28 
січня 2014 № 1/9-74).
Для  ведення шкільної  документації  слід  ке-

руватися  наказом Міністерства  освіти  і  науки 
України № 412  від  08  квітня  2015  року  «Про 
затвердження Інструкції щодо заповнення клас-
ного журналу для 1—4-х класів  загальноосвіт-
ніх навчальних закладів».

Л і т е р а т у р а

1. Державний стандарт початкової загальної освіти, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
20 квітня 2011 р. № 462, м. Київ.
2. Методичний коментар до навчальних програм для 

1—4  класів  :  дайджест  /  укл.  О. В. Онопрієнко. —  До-
нецьк : Каштан, 2012. —  108 с.
3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчаль-

них  закладів  з  навчанням  українською  мовою.  1—4  кла-
си. —  К. : Освіта, 2012.
4. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах 

/ О. Я. Савченко. —  К., 1997. —  236 с.
5. Савченко О. Я.  Методика  читання  у  початкових 

класах : посіб. для вчителя / О. Я. Савченко. —  К. : Осві-
та, 2007. —  334 с.



’15 65«Íàøà øêîëà», ¹ 4

УДК 372.361 : 372.462

В. а. ТРуНоВа,
канд.  пед.  наук,  доцент Одеського  обласного  інституту 

удосконалення вчителів

використання каліграфічних хвилинок 
на Уроках ріДної мови  

з метою покращення почеркУ Школярів

Питання  про  те,  як  ефективно  формува-
ти  у  молодших школярів  каліграфічні  навички 
письма,  має  особливу  актуальність.  Чому?  Бо 
навчити  дітей  писати  каліграфічно —  не  менш 
важливо, ніж навчити читати, рахувати, грамот-
но  писати.  Каліграфічне  письмо  красиве,  його 
легко  і  приємно  читати  вчителеві,  товаришам, 
батькам,  а  у  майбутньому —  багатьом  людям. 
І це зрозуміло: там, де сформовані каліграфічні 
навички письма, присутній і достатньо високий 
рівень грамотності учнів.
Практика доводить, що під час навчання ди-

тини писати витрачається багато фізичних, ро-
зумових  і  нервових  зусиль.  Тому  кожний  вчи-
тель  має  розуміти,  які  психічні  процеси  проті-
кають  у  свідомості  учнів  під  час  письма  і  як 
нелегко  йому  дається  написання  тієї  чи  іншої 
літери.  Враховуючи  це,  треба  звертати  увагу 
на  можливості  кожного школяра  окремо.  Ось 
чому потрібна фундаментальна попередня підго-
товка до письма на уроках з мови, адже форму-
вання письмових рухів у процесі письма літер і 
слів залежить від стану фізичного розвитку ди-
тини,  її  психологічної  готовності  до  навчання.
Крім  того,  у  молодших школярів ще  недо-

статньо розвинута кисть руки, а пальці не здат-
ні  виконувати  потрібні  дрібні  рухи.  Тут  варто 
запровадити окремі вправи для розвитку мілкої 
мускулатури  пальців, бо  вимога  вчителя  писа-
ти  швидше  може  привести  до  зворотного  ре-
зультату.
Саме  тому вчитель початкових класів пови-

нен «не підганяти» дітей,  і, в той же час, вес-
ти  заняття  енергійно,  з  самого  початку  уроку 
регулювати щільність  навантаження,  слідкува-
ти  за  чергуванням  різних  вправ,  чергуванням 
роботи  і  відпочинку,  обов’язково  ретельно  по-
яснювати способи виконання завдань. Вчителю, 
перш за  все,  треба навчити дітей  орієнтувати-
ся  на  сторінці  зошита  (знати  назви  ліній),  на-
вчити писати елементи літер  і  самі літери, по-
казати  їм різні  варіанти поєднань, писати бор-
дюри з елементів літер:

узори із літер

та  відпрацьовувати  гігієнічні  навички,  бо пись-
мо  учня  повинно  бути  синхронним  [2,  с.  93, 
100—103].
Для  цього  вчитель  повинен ще  у  першому 

класі навчити учнів: звідки починати писати, ку-
ди  вести штрих,  де  закінчувати  написання  [2]. 
Тут  дитині  потрібен  розвиток  окоміру.  Варто, 
по можливості, не менше ніж раз на місяць пе-
ресаджувати дітей з місця на місце, проводити 
різні вправи, показувати написане на таблиці й 
на дошці, аналізувати побачене.
Паралельно  з  розвитком  окоміру  радимо 

звернути увагу на мислення учнів 1—2 класів. 
В основному воно наочно-дієве та наочно-образ-
не;  обсяг уваги надто вузький. Діти часто від-
волікаються,  а  тому  урок,  особливо  з  письма, 
треба будувати в цікавій формі: рекомендуємо 
використовувати загадки, невеликі віршики, ре-
буси, шаради, музикальні фізхвилинки.
Разом з тим, на уроках слід використовувати 

таблиці-плакати: «Сиди правильно під час пись-
ма»,  «Пиши  правильно»,  «Так  клади  зошит», 
обов’язково слідкувати за осанкою, за правиль-
ним положенням  зошита  і  ручки,  за  тим, щоб 
написані літери були певної висоти, одного на-
хилу, щоб відстань між літерами і словами бу-
ла однаковою —  на ширину маленької літери о. 
Отже, вчитель повинен зосередити увагу учнів 
не  те,  що  правильне  каліграфічне  письмо  має 
відповідати таким нормам:
1)  письмо  має  бути  похилим,  літери  треба 

писати справа наліво під кутом 65°. Письмо з 
нахилом  є  більш  природним,  ніж  пряме,  воно 
відповідає  спокійному  положенню  руки,  тулу-
ба і голови;
2)  зошит треба класти на парту правильно, 

правий  верхній  куточок  зошита  майже  напро-
ти  нижнього  лівого  куточка  і  напроти  середи-
ни грудей;
3)  всі літери алфавіту повинні мати прийня-

ту  в  Україні  й  завжди  постійну  форму  напи-
сання [2];
4)  сполучні лінії між літерами та їх елемен-

тами  треба  писати  на  однаковій  відстані  від 
основних;
5)  варто  рівномірно  розміщувати  літери 

в  словах  і  слова  в  рядку;  відстань  між  ними 
має бути трохи більша від ширини малої літери;
6)  літери  мають  бути  певної  величини:  ма-

лі —  торкатися  верхньої  та  нижньої  рядкових 
ліній, а великі —  надрядкової. У зошиті в лінію 
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малі літери трохи менші половини ширини ряд-
ка (1/3), а великі займають 2/3 широкого ряд-
ка —  нижчими від верхньої лінії;
7)  необхідно робити рівномірний натиск пе-

ром чи кулькою під час руху згори вниз  і нав-
паки;
8)  слід  дотримуватися  правил  безвідривно-

го (природне поєднання) письма елементів там, 
де можливо, з метою формування скоропису;
9)  виконувати правила гігієни письма, бо це 

дає можливість при меншій затраті фізичних сил 
написати більшу кількість літер чи слів. Скла-
дів на рядку має бути не менше 8 (1), з вели-
кими літерами —  не менше 6 (2), а слів —  4—5 
(3). Наприклад:

Особливістю  похилого  написання  є  те,  що 
основні  штрихи,  які  складають  літери,  повин-
ні  бути  під  нахилом  по  відношенню  до  рядка, 
на якому пише учень.
Для навчання учнів письма під нахилом вар-

то донести до їхньої уваги чотири правила:
1)  правильна посадка під час письма.

При письмі  корпус  учня  завжди має  знахо-
дитися на сидінні повністю. Учень повинен ма-
ти три точки опори: спина опирається на спин-
ку стільця (лавки); ступні ніг стоять на підлозі 
чи на підставці парти рівно, можна трохи про-
сунути уперед; руки лежать на парті так, щоб 
на 2—3 см звисав лікоть за край парти;
2)  зошит  має  лежати  завжди  під  нахилом 

(нахил вліво). На парті повинна бути контроль-
на лінія (кут нахилу складає 25°); нижній лівий 
куток  сторінки  має  знаходитися  напроти  сере-
дини грудей того, хто пише. Коли сторінка за-
повнюється, учень пересуває зошит вгору-вліво;
3)  вміння  тримати  ручку  (рис.  вище).  Руч-

ку потрібно тримати трьома пальцями: великим, 
середнім  і  вказівним; щоб паста легко  стікала 
з шарика,  верхній  кінець  кулькової  ручки  тре-

ба  направити  вище  плеча  (авторучки —  в  пле-
че); пальці від шарика чи пера розміщувати за 
2—2,5 см;
4)  письмо основного штриха при правильно-

му триманні ручки: опорні штрихи треба писати 
зверху вниз відповідно до контрольної лінії зо-
шита або перпендикулярно до лінії грудей (при 
правильній посадці).
Отже,  навчання  письма  і  систематична  ро-

бота над формуванням почерку учнів —  одне із 
головних завдань і вчителя, і учнів.
Відповідно до вимог навчальної програми [1] 

заняття для проведення каліграфічних вправ має 
проводитися  на  кожному  уроці  з  рідної  мови. 
Так,  якщо  в  1  класі  учні  лише  вчаться  писа-
ти  літери,  слова  і  речення,  то  у  2—3—4  кла-
сах —  на самому початку кожного уроку мають 
виконувати вправи на написання каліграфічних 
хвилинок. В усіх класах час на виконання цих 
вправ однаковий —  до 5 хв., але навантаження 
їх різне. Якщо у 2-му класі каліграфічні хвилин-
ки мають займати 2—3 рядки, то в 3-му наван-
таження  становить  до  4  рядків,  а  у  4-му  кла-
сі —  до 5 рядків.
У другому класі під час проведення калігра-

фічних хвилинок учні закріплюють графічні й гі-
гієнічні навички письма, пишуть великі розчер-
ки, поєднують великі й рядкові літери в розчер-
ках  і  у  безвідривному  написанні  по  2—3  літе-
ри, поступово прискорюючи темп (в міру  інди-
відуальних можливостей) [1, с. 36].

Проведення  каліграфічних  хвилинок —  це 
частина загальної програми з мови [3, с. 5—16], 
а  також додаткові  умови розвитку письмового 
мовлення на початковому етапі оволодіння рід-
ною мовою.
Так, навчивши дітей писати літери з З, реко-

мендуємо для формування навички письма дати 
списування  з  рукописного  тексту,  а  для  пере-
вірки —  з друкованого тексту, наприклад таке:
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У другому класі передбачена система графіч-
них вправ для переходу на прискорене письмо, 
на  вироблення  навички  ритмічного,  правильно-
го письма у порядку підвищення труднощів при 
написанні літер.
Літери у різних поєднаннях учні пишуть під 

час каліграфічних хвилинок групами або разом 
з розчерками. Для вирішення цих завдань вже 
надруковано  під  грифом МОН України  «Робо-
чий зошит учня» для 2-го класу як для україн-
ської, так і для російської шкіл (I та II семестри) 
[див. 3—6]. У цих зошитах подані для опрацю-
вання основні складні написання і поєднання. Їх 
варто писати саме на сторінках цих зошитів, де 
є зразок, на полях записавши число. На чистих 
рядочках  учні можуть  потренуватися  в  письмі 
вдома, щоб досягти сталого почерку.
Після підготовки руки до письма, вправлян-

ня у написаннях, повторення певних цікавих за-
вдань  у  вигляді  каліграфічних  хвилинок,  учні 
в  зошиті  з мови  записують число  і  виконують 
окремі завдання за темою уроку.
Вправляння  в  цих  написаннях —  це  покра-

щення  почерку  дітей,  це  навчання  правильно, 
чисто  і  красиво  писати,  а  на  певному  етапі —  
навчання  писати швидко,  це  підготовка  до  по-
дальшого навчання в середній школі. Завдання 
в «Робочих зошитах учня» враховують як інди-
відуальні особливості написання, так і забезпе-
чують підвищення успішності другокласників.
У  3-му  класі  навчальною  програмою  перед-

бачено  подальше  формування  графічних  нави-
чок у графічній сітці зошита в одну лінію. Так, 
на  початку  кожного  уроку  з  рідної  мови  учні 
виконують  підготовчі  графічні  вправи,  тим  са-
мим  готують  руку  до  письма  і  налаштовують-
ся на роботу. Вони пишуть окремі елементи та 
розчерки висотою в 1/3, у піврядка та у півто-
ра рядка; пишуть літери за групами у порядку 
ускладнення  їх форми та за початком написан-
ня, вчаться безвідривно поєднувати до 4-х гра-
фем. Крім того, третьокласники мають працюва-
ти над розвитком швидкості письма, самостійно 
контролюючи  рухові  дії  та  зберігаючи  пропор-
ційність літер за всіма параметрами [1, с. 50—
51],  вчаться,  де  потрібно,  писати  безвідривно.
Однак варто приділяти увагу засобам заохо-

чення, які б допомагали покращувати особисте 
письмо кожного. Так, роздаючи зошити учням, 
вчитель  говорить,  що  йому  приємно  покласти 
зошити окремим дітям (називає імена), бо  вони 
уважно слухають, добросовісно виконують свої 
завдання,  «вони  радують  мене»,  «дякую  їм  за 
роботу». Заохочення має бути для кожного учня 
індивідуальним:  похвала,  схвалення  зусиль  ди-
тини,  конкретний  аналіз  труднощів  і  помилок 
у схвальному тоні; не читати нотацій, діяти без 
суворих розпоряджень.
З метою формування у дітей навичок графіч-

но  правильно  і  швидко  писати  треба  поряд  з 
традиційним  навчанням  використовувати  різні 
прийоми письма: під рахунок, за зразком, у по-
вітрі, калькування тощо. Вони формують одна-

ковий темп для всього класу та правильність на-
креслення форми літер [2, с. 106—124].
Оскільки вчитель має готувати дітей до без-

відривного письма, доцільно:
1)  прописувати в  зошитах  зразки написань. 

А  це  дуже  копітка  робота,  бо  написати  зраз-
ки у зошитах 35 учням, а може й більше —  це 
важко  і  займає  багато  часу. Для  цього  є  «Ро-
бочий зошит учня» [3—6];
2)  починаючи з 2—3-го класу можна сміливо 

виносити на дошку прийом показу неправильно-
го написання. Написавши «таке», треба ретель-
но його проаналізувати, дати зразок правильно-
го письма для написання у зошиті;
3)  взаємоперевірка  зошитів,  коли  друго-

класники  знаходять  недоліки  в  написанні  сво-
го однокласника, пояснюють причини появлення 
цих похибок, порівнюють зі своїм написанням —  
а може і в себе щось «побачать не таке», бо по-
няття, як говорив Л. С. Виготський, утворюєть-
ся тоді, коли сформувалося особисте відчуття;
4)  робота  з  трафаретами.  Інколи  до  загаль-

ноосвітньої школи  направляють  дітей  з  ослаб-
леними зором, психікою, пам’яттю. Для форму-
вання  навичок  каліграфічного  письма  у  таких 
дітей  цей  прийом  запам’ятовування  хороший  і 
включає 3 етапи:
— розвиток мускульної пам’яті;
— розвиток тактильної пам’яті;
— закріплення отриманих результатів за до-

помогою трафаретів літер.
Отже, навчання письма і в 3-му класі вима-

гає  систематичної  роботи,  систематичної  пере-
вірки написаного і роботи над помилками.
У 4-му класі  учні продовжують роботу над 

технічними,  графічними  навичками  та швидкіс-
тю письма. Вони мають дотримуватися гігієніч-
них  і  технічних  правил  письма,  вільно  відтво-
рювати  рухи  пальцями  і  передпліччям  під  час 
письма у рядку; писати правильно, в основному, 
безвідривно; поєднувати до 6 графем у словах із 
вправ підручника; прискорювати письмо, збері-
гаючи його правильність і пропорційність літер, 
грамотність і розбірливість [1, с. 67].
Варто звернути увагу на те, що каліграфічні 

помилки  слід  усувати не лише кількісним пов-
торенням  написання  літер,  але  й  діленням  їх 
на  елементи. А  з метою запобігання таких по-
милок  рекомендуємо  кожному  вчителю  знати 
загальні вимоги щодо навчання письма учнів:
— знання  вчителем  теоретичного  матеріалу 

та його висока майстерність у написанні зразків;
— систематичність  і  послідовність  у  навчан-

ні письма;
— постійна вимога чіткого, правильного і кра-

сивого письма;
— особистий приклад вчителя;
— раціональне  використання  кожної  сторін-

ки зошита;
— систематичний облік досягнень дітей у на-

вчанні;
— щоденна робота над графічними помилка-

ми,  які  вчитель  повинен  виносити  чи  на  поля, 
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чи-то  під  виставлену  оцінку  за  роботу.  Ці  за-
вдання  радимо  приєднати  до  загальної  роботи 
над помилками: графічними й орфографічними;
— боротьба за збереження сформованого по-

черку в 2—4 класах і під час навчання у серед-
ній ланці школи.
Зміст роботи щодо вивчення української чи 

російської мови разом з формуванням навичок 
каліграфічного  письма,  досягнення  дітей  у  на-
вчанні відображаються на сторінках «Класного 
журналу». При оцінюванні будь-якої письмової 
роботи  в  зошиті  звертається  увага  на  калігра-
фію,  чистоту  і  правильність  виконання.  Окре-
му оцінку за каліграфічне написання не вистав-
ляють.
Отже, навчити писати красиво і швидко мож-

на. Кожен вчитель намагається працювати твор-
чо,  але  не  всі  «ідуть  в  ногу»,  хоча  вирішують 
одні  й  ті ж  загальноосвітні  завдання,  працюю-
чи над почерком своїх учнів.
Робота вчителя з каліграфії на уроках рідної 

мови відіграє важливу роль. Від того, як вчитель 
з перших днів занять навчить дітей правильно 
сидіти,  тримати  ручку,  вести штрих  в  зошиті, 

якісно виконувати завдання, залежить успішне 
навчання у школі, бо красота письма —  це ще 
й красота душі!
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метоДичні рекоменДації щоДо вивчення 
Української мови та літератУри  

в загальноосвітніх навчальних заклаДах 
У 2015/2016 навчальномУ році

У  2015/2016  навчальному  році  вивчення 
української  мови  та  літератури  в  5—7-х  кла-
сах  здійснюватиметься  за  навчальними програ-
мами,  розробленими на  основі  нового Держав-
ного стандарту базової і повної загальної серед-
ньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 06.06.2012 року № 664.

українська мова

• Програма  для  загальноосвітніх  навчаль-
них  закладів  з  українською  мовою  навчання. 

5—9 класи. 2012 р. / Г. Т. Шелехова, М. І. Пен-
тилюк,  К. В. Таранік-Ткачук,  Т. Д. Гнаткович, 
В. І. Новосьолова, Н. Б. Коржова. —  К.  :  Осві-
та,  2013  (зі  змінами,  затвердженими  наказом 
Міністерства від 29.05.2015 № 585).
• Українська  мова  5—9  класи.  Програ-

ма  для  загальноосвітніх  навчальних  закла-
дів  із  навчанням  російською  мовою.  2012  р.  / 
Н. В. Бондаренко,  С. О. Караман,  А. В. Ярмо-
люк,  В. Л. Кононенко,  О. В. Савченко. —  К.  : 
Освіта,  2013  (зі  змінами,  затвердженими нака-
зом Міністерства від 29.05.2015 № 585).
• Українська  мова  5—9  класи.  Програ-

ма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів 
із  навчанням  молдовською  мовою.  2012  р.  / 
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С. А. Свінтковська,  С. В. Дмитрієв,  Г. А. Мо-
гильницька,  О. О. Пасат  (зі  змінами,  затвер-
дженими  наказом Міністерства  від  29.05.2015 
№ 585).
Звертаємо увагу на зміни, внесені в програ-

му для 5—9 класів.
З огляду на те, що в цій програмі основни-

ми є дві змістові лінії (мовленнєва й мовна), які 
визначають безпосередній предмет навчання та 
його структуру, супроводжуються державними 
вимогами  до  рівня  загальноосвітньої  підготов-
ки учнів, а дві інші (соціокультурна й діяльніс-
не  (стратегічна)  є  засобом  досягнення  основ-
ної  освітньої  мети  навчання  української  мови 
в основній школі, то розвантаження зазнали са-
ме дві перші змістові лінії.
Зокрема,  у  мовленнєвій  змістовій  лінії  про-

грами  спрощено  висвітлення  мовленнєвознав-
чих понять відповідно до вікових особливостей 
учнів;  уточнено  види  творчих робіт щодо поді-
лу їх на усні й письмові форми виконання учня-
ми; спрощено види переказів, творів  і зменше-
но  кількість  їх  з  метою  розвантаження  й  ви-
вільнення часу для роботи над удосконаленням 
власних  письмових  висловлень;  внесено  відпо-
відні зміни щодо державних вимог до рівня мов-
леннєвої компетентності учнів основної школи.
У мовній змістовій лінії спрощено, а також 

вилучено  теми,  які,  по-перше,  не  є  істотними 
в забезпеченні належного рівня комунікативної 
компетентності, по-друге, не мають практичного 
застосування  у  власному  усному  й  писемному 
мовленні учнів. Відповідно узгоджено зміст дер-
жавних вимог до рівня загальноосвітньої підго-
товки учнів  із розвантаженим змістом навчаль-
ного матеріалу.

українська література

Українська  література.  Програма  для  за-
гальноосвітніх  навчальних  закладів.  2012  р.  / 
Р. В. Мовчан,  К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бон-
дар,  О. М. Івасюк,  С. А. Кочерга,  Л. І. Ка-
вун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова  (зі  зміна-
ми,  затвердженими  наказом Міністерства  від 
29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті 
Міністерства освіти і науки україни: http://
old.mon.gov.ua/ua/actіvіty/educatіon/56/692/
educatіonal_programs/1349869088/
У  2015/2016  навчальному  році  вивчення 

української мови у 8—9 класах загальноосвіт ніх 
навчальних закладів здійснюватиметься за про-
грамами, затвердженими Міністерством освіти і 
науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 
року):
• Українська мова. 5—12 класи  (українська 

мова навчання) / Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, 
А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф 
/ За  ред. Л. В. Скуратівського. —  К.  ;  Ірпінь  : 
Перун,  2005  (зі  змінами,  затвердженими  нака-
зом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

• Українська  мова.  5—12  класи.  Програма 
для загальноосвітніх навчальних закладів з ро-
сійською  мовою  навчання  / Н. В. Бондаренко, 
О. М. Біляєв,  Л. М. Паламар,  В. Л. Кононен-
ко. —  Чернівці : Букрек, 2005.
• Молдовська мова навчання. Українська мо-

ва. 5—12 класи. Програма для загальноосвітніх 
навчальних  закладів  з  румунською  мовою  на-
вчання  / Н. Д. Бабич, К. Г. Джука,  В. А. Глад-
кова. —  Чернівці : Букрек, 2005.
• Програма  для  загальноосвітніх  навчаль-

них закладів (класів) з поглибленим вивченням 
української  мови.  8—9 класи  / С. О. Караман, 
О. В. Караман, М. Я. Плющ,  В. І. Тихоша  ;  за 
ред. С. О. Карамана. —  К. : Грамота, 2009.
• Програма  для  загальноосвітніх  навчаль-

них  закладів  (класів)  з  поглибленим  вивчен-
ням української мови. 5—7 класи / Т. Д. Гнат-
кович. —  Ужгород  :  Інформаційно-видавничий 
центр ЗІППО, 2011.
Поглиблене  вивчення  української  мови 

у  8—9  класах  може  здійснюватися  за  підруч-
никами,  рекомендованими Міністерством  осві-
ти і науки України:
• Тихоша В. І.  Українська  мова  :  підручник 

для 8 класу загальноосвітніх навчальних закла-
дів  (класів)  з  поглибленим  вивченням  україн-
ської  мови  /  Тихоша В. І., Плющ М. Я.,  Кара-
ман С. О.,  Караман О. В. —  К.  : Освіта,  2012.
• Тихоша В. І.  Українська  мова  :  підручник 

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закла-
дів  (класів)  з  поглибленим  вивченням  україн-
ської  мови  /  Тихоша В. І., Плющ М. Я.,  Кара-
ман С. О.,  Караман О. В. —  К.  : Освіта,  2012.
Вивчення української мови у 10—11 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюва-
тиметься за програмами, затвердженими Мініс-
терством  освіти  і  науки  (наказ  від  28.10.2010 
№ 1021)  для  шкіл  з  українською  мовою  нав-
чання.

офіційний веб-сайт Міністерства осві-
ти і науки україни: http://old.mon.gov.ua/
ua/actіvіty/educatіon/56/692/educatіonal_
programs/ 1349869542/
• Українська мова. 10—11 класи. Програма 

для профільного навчання учнів загальноосвітніх 
навчальних  закладів.  Технологічний,  природни-
чо-математичний, спортивний напрями, суспіль-
но-гуманітарний напрям (економічний профіль). 
Рівень  стандарту  / М. І. Пентилюк,  О. М. Го-
рошкіна, А. В. Нікітіна. —  К. : Грамота, 2011.
• Українська мова. 10—11 класи. Програма 

для  профільного  навчання  учнів  загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний 
напрям  (історичний,  правовий,  філософський 
профілі);  філологічний  напрям  (профіль —  іно-
земна філологія); художньо-естетичний напрям. 
Академічний рівень / Г. Т. Шелехова, В. І. Ново-
сьолова, Я. І. Остаф. —  К. : Грамота, 2011.
• Українська мова. 10—11 класи. Програма 

для  профільного  навчання  учнів  загальноосвіт-
ніх  навчальних  закладів.  Філологічний  напрям, 
профіль —  українська філологія. Профільний рі-
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вень / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. —  К. : Гра-
мота, 2011.
Перелік  навчальних  програм  для  11-річної 

школи  з  навчанням  мовами  національних  мен-
шин:
— Українська  мова  для  5—9  класів 

(10—11 кл. —  рівень стандарту)  загальноосвіт-
ніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою / Н. Бондаренко, О. Біляєв, Л. Паламар, 
В. Кононенко. —  Чернівці : Букрек, 2005;
— Українська мова для 10—11 класів ЗНЗ з 

навчанням російською мовою —  академічний рі-
вень / Н. Бондаренко, Л. Паламар, В. Кононен-
ко, С. Кос’янчук. —  К. : Грамота, 2010;
— Українська  мова  для  5—9  класів 

(10—11 кл. —  рівень стандарту) / за ред. Н. Ба-
бич. —  Чернівці : Букрек, 2005;
— Українська мова для 10—11 класів —  ака-

демічний рівень / Н. Бабич, С. Тодорюк, К. Джу-
ка. —  Львів : Світ, 2010.
У  вечірніх  (змінних)  загальноосвітніх  на-

вчальних закладах українська мова вивчатиметь-
ся за програмами:
• У 5—7-х класах: Українська мова. 5—9 кла-

си. Навчальна програма для учнів загальноосвіт-
ніх  навчальних  закладів  із  навчанням  україн-
ською мовою / Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, 
В. І. Новосьолова,  Т. Д. Гнаткович,  К. В. Тара-
нік-Ткачук, Н. Б. Коржова. —  2012.
• У 8—9 класах: Українська мова. 5—12 кла-

си  /  Г. Т. Шелехова,  В. І. Тихоша,  А. М. Ко-
рольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф ; за ред. 
Л. В. Скуратівського. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005.
• У  10—11(12)  класах:  Українська  мова. 

10—11  класи.  Програма  для  профільного  на-
вчання  учнів  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів.  Технологічний,  природничо-математич-
ний,  спортивний  напрями,  суспільно-гумані-
тарний  напрям  (економічний  профіль).  Рівень 
стандарту  / М. І. Пентилюк,  О. М. Горошкіна, 
А. В. Нікітіна. —  К. : Грамота, 2011.
• У  10—11(12)  класах:  Українська  мова. 

10—11  класи.  Програма  для  профільного  на-
вчання  учнів  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів.  Технологічний,  природничо-математич-
ний,  спортивний  напрями,  суспільно-гумані-
тарний  напрям  (економічний  профіль).  Рівень 
стандарту  / М. І. Пентилюк,  О. М. Горошкіна, 
А. В. Нікітіна. —  К.  :  Грамота,  2011  (зі  зміна-
ми,  затвердженими  наказом Міністерства  від 
29.05.2015 № 585).
Вивчення української літератури у 8—9 кла-

сах  загальноосвітніх  навчальних  закладів  здій-
снюватиметься  за  програмою,  затвердженою 
Міністерством  освіти  і  науки  України:  Україн-
ська література. 5—12 класи. Програма для за-
гальноосвітніх  навчальних  закладів  (Р. В. Мов-
чан, Н. В Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, 
О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельни-
кова, В. М. Садівська / кер. проекту М. Г. Жу-
линський ; за заг. ред. Р. В. Мовчан. —  К. ; Ір-
пінь  :  Перун,  2005  (зі  змінами,  затверджени-
ми наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Вивчення української літератури у 8—9 кла-
сах  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  на-
вчанням мовами національних меншин здійсню-
ватиметься  за  програмою,  затвердженою  Мі-
ністерством освіти і науки України: Українська 
література. 5—12 класи. Програма для загаль-
ноосвітніх  навчальних  закладів  з  навчанням 
мовами  національних  меншин  (О. М. Івасюк, 
Н. В. Гуйванюк,  В. Є. Бузинська. —  Чернівці  : 
Букрек,  2005)  з  урахуванням  змін,  внесених 
до неї  (див. Методичні рекомендації щодо реа-
лізації  галузевої Програми  поліпшення  вивчен-
ня української мови у загальноосвітніх навчаль-
них  закладах  з  навчанням  мовами  національ-
них меншин на 2008—2009 роки від 08.10.2008 
№ 1/9-647), та підручниками цього ж авторсько-
го колективу.

Програми розміщені на офіційному сайті 
Міністерства освіти і науки україни: http://
old.mon.gov.ua/ua/actіvіty/educatіon/56/692/
educatіonal_programs/1349869088/
Програма  для  загальноосвітніх  навчаль-

них  закладів  (класів)  з  поглибленим  вивчен-
ням  української  літератури.  8—9  класи  /  кер. 
авт.  кол.: М. Г. Жулинський,  Г. Ф. Семенюк  ; 
за заг. ред. Р. В. Мовчан ; авт. кол.: Р. В. Мов-
чан, М. М. Сулима,  В. І. Цимбалюк,  Н. В. Лев-
чик, М. П. Бондар. —  К. : Грамота, 2009.
Поглиблене  вивчення  української  літерату-

ри  у  8—9  класах  може  здійснюватися  за  під-
ручником, рекомендованим Міністерством осві-
ти і науки України:
• Цимбалюк В. І.  Українська  література  : 

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчаль-
них закладів (класів) із поглибленим вивченням 
української літератури. —  К. : Освіта, 2012.
Вивчення української літератури як профіль-

ного  предмета  у  10—11  класах загальноосвіт-
ніх навчальних закладів й визначення ступеня її 
представленості як окремого навчального пред-
мета у профілях різних спеціалізацій урегульо-
вано за рахунок наявності програм різних рівнів 
(стандарту, академічного, профільного). Ці про-
грами затверджені наказом Міністерства освіти 
і науки України від 28.10.2010 № 1021:
• Українська література. 10—11 класи. Про-

грама  для  профільного  навчання  учнів  загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Природничо-ма-
тематичний, технологічний, спортивний, суспіль-
но-гуманітарний,  художньо-естетичний  напря-
ми;  філологічний  напрям  (профіль —  інозем-
на  філологія).  Академічний  рівень  /  кер.  авт. 
кол.  М. Г. Жулинський,  Г. Ф. Семенюк  ;  авт. 
кол.:  Р. В. Мовчан,  Н. В. Левчик,  М. П. Бон-
дар,  О. А. Камінчук,  В. І. Цимбалюк  ;  за  заг. 
ред. Р. В. Мовчан. —  К. : Грамота, 2011.
• Українська література. 10—11 класи. Про-

грама для профільного навчання учнів загально-
освітніх  навчальних  закладів.  Філологічний  на-
прям  (профіль —  українська  філологія).  Про-
фільний  рівень  /  кер.  авт.  кол. М.  Г. Жулин-
ський, Г. Ф. Семенюк ; авт. кол.: Р. В. Мовчан, 
Н. В. Левчик,  М. П. Бондар,  О. А. Камінчук, 
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В. І. Цимбалюк  ;  за  заг.  ред.  Р. В. Мовчан. —  
К. : Грамота, 2011.
Програма  академічного  рівня  за  змістом  і 

формою збігається з програмою рівня стандарту 
(як за кількістю годин, так і за вимогами до рів-
ня оцінювання навчальних досягнень учнів).
У  вечірніх  (змінних)  загальноосвітніх  на-

вчальних  закладах  українська  література  ви-
вчатиметься за програмами:
• У  5—7-х  класах:  Українська  література. 

5—9 класи. Навчальна  програма  для  учнів  за-
гальноосвітніх навчальних закладів / Р. В. Мов-
чан,  М. П. Бондар,  Л. І. Кавун,  О. М. Івасюк, 
К. В. Таранік-Ткачук,  С. А. Кочерга,  О. І. Не-
живий, Н. В. Михайлова. —  2012.
• У  8—9  класах:  Українська  література. 

5—12 класи. Програма для загальноосвітніх на-
вчальних закладів / Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, 
О. А. Камінчук,  М. П. Бондар,  О. Б. Поліщук, 
М. М. Сулима,  Л. П. Шабельникова,  В. М. Са-
дівська  /  кер.  проекту М. Г. Жулинський  ;  за 
заг.  ред.  Р. В. Мовчан. —  К.  ;  Ірпінь  :  Перун, 
2005 (з урахуванням змін, внесених до навчаль-
ної програми).
• У 10—11(12) класах: Українська літерату-

ра. 10—11 класи. Програма для профільного на-
вчання учнів загальноосвітніх навчальних закла-
дів.  Природничо-математичний,  технологічний, 
спортивний,  суспільно-гуманітарний,  художньо-
естетичний напрями; філологічний напрям (про-
філь —  іноземна філологія). Академічний рівень 
/ кер.  авт.  кол. М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семе-
нюк  ;  авт.  кол.:  Р. В. Мовчан,  Н. В. Левчик, 
М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк ; 
за заг. ред. Р. В. Мовчан. —  К. : Грамота, 2011.
• У 10—11 (12) класах: Українська літерату-

ра. 10—11 класи. Програма для  профільного на-
вчання  учнів  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів.  Природничо-математичний,  технологіч-
ний, спортивний, суспільно-гуманітарний, худож-
ньо-ес тетичний  напрями;  філологічний  напрям 
(профіль —  іноземна філологія). Академічний рі-
вень. Рівень стандарту / кер. авт. кол.: М. Г. Жу-
линський,  Г. Ф. Семенюк  ;  авт.  кол. Р. В. Мов-
чан,  Н. В. Левчик,  М. П. Бондар,  О. А. Камін-
чук, В. І. Цимбалюк. —  К. : Грамота, 2011.

у 2015/2016 навчальному році всі загаль-
ноосвітні навчальні заклади працюють за Ти-
повими навчальними планами Міністерства 
освіти і науки україни (див. лист Міністер-
ства освіти і науки україни від 22.05.2015 р. 
№ 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчаль-
ного року та навчальні плани загальноосвітніх 
навчальних закладів»). офіційний сайт Мі-
ністерства освіти і науки україни www.mon.
gov.ua.

На замітку вчителю-словеснику

Якими  документами  (матеріалами)  користу-
ватися  при  викладанні  української  мови  та  лі-
тератури у 2015/2016 навчальному році.

• Лист  Міністерства  освіти  і  науки  Украї-
ни від 22.05.2015 р. № 1/9-253 «Про структуру 
2015/2016 навчального року та навчальні плани 
загальноосвітніх  навчальних  закладів»  (офіцій-
ний сайт МОН України www.mon.gov.ua).
• Наказ Міністерства  освіти  і  науки  Украї-

ни  від  03.06.2008  р. № 496  «Про  затверджен-
ня Інструкції з ведення класного журналу учнів 
5—11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів».
• Наказ Міністерства  освіти  і  науки  Украї-

ни від 21.08.2013 р. № 1222 «Про затвердження 
орієнтовних  вимог  оцінювання  навчальних  до-
сягнень  учнів  із  базових  дисциплін  у  системі 
загальної середньої освіти».
• Наказ Міністерства  освіти  і  науки  Украї-

ни  від  13  квітня  2011  р. № 329  «Про  затвер-
дження Критеріїв оцінювання навчальних досяг-
нень учнів (вихованців) у системі загальної се-
редньої освіти».
• Лист  Міністерства  освіти  і  науки  Украї-

ни від 03.06.2014 р. № 1/9-282 «Про формуван-
ня класів з навчанням українською мовою, мо-
вами  національних  меншин  та  вивченням  цих  
мов».
• Лист Міністерства освіти і науки України 

від 07.03.2014 р. № 1/9-6-7 «Про використання 
навчальної літератури».
• Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 29.01.2015 р. № 64 «Про розроблення про-
грам для проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2016 році».
• Програма зовнішнього незалежного оціню-

вання  з  української  мови  та  літератури  (сайт 
центру незалежного оцінювання www.testportal.
gov.ua).
• Методичні  рекомендації  щодо  національ-

но-патріотичного  виховання  у  загальноосвіт-
ніх навчальних закладах (офіційний сайт МОН 
України www.mon.gov.ua).
• Методичні рекомендації при вивченні укра-

їнської  літератури  в  загальноосвітніх  навчаль-
них закладах у 2010/2011 навчальному році про 
особливості проведення уроків виразного читан-
ня  (лист Міністерства  освіти  і  науки  України 
від 21.08.2010 р. № 1/9-580).
• Вимоги до виконання письмових і усних ро-

біт  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів 
і  перевірки  зошитів  з  української  мови  та  лі-
тератури в основній  і  старшій школі,  орфогра-
фічний режим (ж. «Наша школа», № 4, 2009 р., 
с.  70—74;  ж.  «Наша  школа»,  № 4,  2007  р., 
с. 123—125).
• Орієнтовна  регіональна  програма  з  літе-

ратури рідного краю. 5—11(12) класи, 2008 р. 
(ж. «Наша школа», № 2, 2009).
• Уроки  літератури  рідного  краю.  Одеса, 

2008.  Посібник  укладено  на  основі  Регіональ-
ної програми з літератури рідного краю, 2008 р.
Усі ці уроки можна знайти також на шпаль-

тах  журналів  «Наша  школа»,  № 2,  2009  р.; 
№ 3, 2009 р.; № 1—3, 2010 р.; № 1—2, 2011 р.; 
№ 1—2, 2012 р.
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• План роботи шкільного (міського) методич-
ного об’єднання вчителів української мови та лі-
тератури  (з досвіду роботи керівника міського 
МО м. Іллічівська, вчителя української мови та 
літератури гімназії № 1 Верготі Л. Т.).
• Лінгвістична  гімнастика  і  динамічні  ігри 

як  інструмент  реалізації  здоров’язбережуваль-
ного  компоненту  в  навчанні  української  мови 
(С. А. Дмитрієв. —  Одеса, 2012).
• Збірник  завдань  з  української  мови  та  лі-

тератури  для  інтелектуальних  змагань  старшо-
класників  з  орієнтовними  відповідями  та  ко-
ментарем  (Г. А. Могильницька,  С. А. Свінтков-
ська. —  Одеса, 2008).
• Усе  про  просте  речення  /  Г. А. Могиль-

ницька. —  К. : Академвидав, 2013.
• Звук до звука —  вийде слово, ой цікава рід-

на  мова  /  Г. А. Могильницька. —  О.  :  Друкар-
ський дім, 2009.
• Методичний  посібник  на  допомогу  вчите-

лям  української  мови  та  літератури  «Викорис-
тання різних видів  диктантів як однієї  з форм 
вивчення, закріплення та перевірки орфографіч-
ної, пунктуаційної грамотності учнів на уроках 
української  мови  в  5—9  класах»  (С. А. Свінт-
ковська, О. В. Гашибаязова, Л. А. Плетньова. —  
Одеса, 2010).
• Україна —  красен  цвіт  (Збірник  сценарі-

їв  шкільних,  громадянських  та  народознавчих 
свят.  Г. А. Могильницька. —  Одеса  :  Друкар-
ський дім, 2006).
• Начерки до розв’язання складних проблем 

шкільного  синтаксису  (Г. А. Могильницька. —  
Одеса, 2013).
• Методика навчання української мови у за-

гальноосвітніх навчальних закладах (С. А. Дми-
трієв. —  Одеса, 2010).
• Сучасна українська літературна мова. Мор-

феміка  :  підручник  (Н. М. Хрустик. —  Одеса  : 
Фенікс, 2012).
• ...Свята  земелько, Божа ти донечко!..  (До 

проблеми  адекватного  прочитання  української 
класики.  Г. А. Могильницька. —  Одеса,  2005).
• Українська  драма  кінця  ХIХ —  початку 

ХХ століття в контексті розвитку Європейської 
модерністичної  драматургії  (Г. А. Могильниць-
ка. —  Одеса : Друкарський дім, 2005).
• Дозвольмо  возному  любити  Наталку! 

До  проблеми  адекватного  прочитання  україн-
ської  класики  (Г. А. Могильницька. —  Одеса, 
2005).
• Люди  на  бездоріжжі  (комедія  про  траге-

дію). До проблеми адекватного прочитання ук-

раїнської  класики  (Г. А. Могильницька. —  Оде-
са : Друкарський дім, 2008).
У  процесі  вивчення  української  мови  та  лі-

тератури,  позакласної  і  позашкільної  роботи  з 
цих  предметів  рекомендуємо  використовувати 
такі сайти:
— pysar.tripod.com —  класична українська лі-

тература;
— www.poetryclub.com.ua —  сучасна  поезія 

світу, критичні матеріали про літераторів;
— poetry.uazone.net —  українська  поезія  та 

фольклор,  тексти  сучасних  пісень,  переклади 
світової поетичної класики;
books.ms.km.ua —  твори репресованих укра-

їнських письменників;
— www.lib.proza.com.ua —  твори  сучасних 

українських і зарубіжних авторів;
— litopys.narod.net —  бібліотека  давньоукра-

їнського  письменства,  оригінали  творів,  пере-
клади, коментарі, історичні відомості;
— www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html —  зібрання 

творів  українського  письменства  від  найдавні-
ших часів до початку ХХ століття та ін.
Літературно-критичний  матеріал  та  тексти 

художніх творів можна знайти на сайтах попу-
лярних фахових часописів, наприклад:
— www.book-courier.com.ua —  «Книжковий 

кур’єр»;
— www.elitprofi.com.ua/gazeta —  «Книжник-

ревю»;
— www.krytyka.kiev.ua —  «Критика»  та  ін.;
— www.teacher.in.ua —  Український освітній 

портал. Український портал для вчителів та ви-
кладачів. Розробки уроків і сценаріїв для свят. 
Методичні матеріали. Наочність до уроків;
— www.bankportfolio.ru —  банк  Інтернет-

портфоліо вчителів;
— http://wecreativer.ucoz.ru —  творчий  вчи-

тель. Сайт для творчих вчителів, на якому мож-
на знайти цікаві матеріали та завантажити свої 
надбання для обміну досвідом;
— http://shkoia.ua —  Навчальний  портал 

Школа.ua.  Розділ  порталу  «Вчителям»  пред-
ставляє методичну та навчальну літературу для 
педагогів;
— http://mirslovarei.com —  для  учнів,  вчите-

лів —  світ словників: словники і енциклопедії.
усі матеріали щодо вивчення української 

мови та літератури, позакласної і позашкіль-
ної роботи з цих предметів у подальшому 
будуть розміщені на сайті кафедри психоло-
го-пе дагогічної та суспільно-гуманітарної 
осві ти: www.kafedraooіuv.org.ua.

орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови  
для 7 класу (українська мова навчання)

У к л а д а ч і: Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, 
В. І. Новосьолова,  Т. Д. Гнаткович,  Н. Б. Кор-
жова, К. В. Таранік-Ткачук. —  К., 2012.
У с ь о г о:  88  годин.  (I  семестр —  2  години, 

II семестр —  3 години).

Мовленнєва  змістова  лінія —  22  години 
на рік. Мовна змістова лінія —  66 годин на рік 
(разом з усіма видами тематичних контрольних 
робіт  і диктантів).  I семестр —  3 мовних теми, 
II семестр —  5 мовних тем.
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Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

Форми контролю I семестр II семестр

Перевірка мовної теми 1 3 5

Письмо:
  переказ
  твір

1
—

1
1

Правопис:
  диктант 2 1 1

аудіювання 1
 Читання мовчки 1
  Читання вголос (виразне читання)

—
1
—

1
—
1

Форми контролю I семестр II семестр

Говоріння:
  діалог
  переказ
  твір

—
1
—

1
—
1

Перевірка зошитів 4 5

1 Основною формою перевірки мовної теми, аудіюван-
ня і читання мовчки є тестові завдання.

2 Основною формою перевірки орфографічної й пунк-
туаційної  грамотності  є  контрольний  текстовий  диктант.

I семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень)

№
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення
При-
мітка

 1 Тема № 1. Вступ. Літературна норма української мови.

 2 Повторення, узагальнення вивченого Частини мови. Іменник. Правопис іменників. Роз-
ділові  знаки у  вивчених  синтаксичних конструкціях.

  3 Частини мови. Прикметник. Правопис прикметників.

  4 Частини мови. Числівник. Займенник. Правопис  числівників  і  займенників.

 5 РМ № 1. Усний  докладний  переказ  тексту  публіцистичного  стилю  з  елементами  роз-
думу  (назва).

  6 РМ № 2. Письмовий  стислий переказ  тексту публіцистичного  стилю  (назва).

  7 РМ № 3. Навчальне  читання мовчки  тексту будь-якого  стилю  (на  вибір,  назва).

  8 РМ № 4.  Усний  твір-опис  природи  на  основі  особистих  вражень  у  художньому  сти-
лі  (назва).

  9 контрольна робота № 1  за  темою  «Вступ.  Повторення  та  узагальнення  вивченого» 
(тестові  завдання).

10 Тема № 2. Морфологія. орфографія. Дієслово: Аналіз  контрольної  роботи № 1. Зна-
чення, морфологічні  ознаки,  синтаксична роль дієслова.

11 Форми дієслова:  неозначена форма  (інфінітив)  та  особові форми.

12 Дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на  -но,  -то  (загальне ознайомлення).

13 Доконаний  і  недоконаний вид дієслова.

14 Часи дієслів. Теперішній  час.

15 Минулий час. Зміна дієслів  у минулому часі.

16 Майбутній  час.

17 Дієслова  I  і  II  дієвідміни. Літери е,  и  в  особових  закінченнях дієслів  I  і  II  дієвідміни.

18 РМ № 5. Говоріння. контрольний усний стислий переказ тексту  наукового  стилю.

19 контрольна робота № 2  за  темою «Дієслово»  (тестові  завдання). контрольне читан-
ня мовчки художнього  тексту  (назва).

20 Тема № 3. Дієслово  (продовження). Аналіз контрольної роботи № 2. Дієвідмінювання 
дієслів  теперішнього  і майбутнього  часу.

21 Способи дієслів  (дійсний,  умовний,  наказовий).

22 Творення дієслів умовного й наказового способу. Літера ь у дієсловах наказового способу.

23 Безособові  дієслова.

24 Способи  творення дієслів.

25 Правопис дієслів. Не  з  дієсловами  (повторення).

26 Правопис -ться, -шся в кінці дієслів (повторення). Чергування приголосних у дієсловах.

27 Уживання дієслова в ролі різних членів речення. Уживання одних способів дієслів  чи 
форм певного  часу  замість  інших. Розбір  дієслова як  частини мови.

28—29 РМ №№ 6—7. контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусій-
ного  характеру в публіцистичному  стилі  (назва).

30 контрольна робота № 3  за  темою «Дієслово»  (тестові  завдання).
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Закінчення таблиці

№
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення
При-
мітка

31 контрольний диктант за I семестр  (назва).

32 РМ № 8. Навчальне  аудіювання  тексту  будь-якого  стилю  (зокрема  опис  зовнішнос-
ті  людини,  виконання  дій,  роздум  дискусійного  характеру),  назва. Повторення  та  уза-
гальнення  теми «Дієслово».

II семестр (56 уроків з розрахунку 3 години на тиждень)

№
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення
При-
мітка

33 Тема № 4. Дієприкметник  як  особлива форма  дієслова:  значення,  морфологічні  озна-
ки,  синтаксична роль.

34 Активні  й пасивні  дієприкметники.

35 Творення активних  і  пасивних дієприкметників  теперішнього й минулого  часу.

36 Відмінювання  активних  і  пасивних  дієприкметників.  Правопис  відмінкових  закінчень 
діє прикметників.

37 Дієприкметниковий  зворот.  Розділові  знаки  в  реченнях  із  дієприкметниковими  зворо-
тами. Будова речень  із  дієприкметниковими  зворотами.

38 Безособові  дієслівні  форми  на  -но,  -то.  Використання  в  мовленні  безособових  форм 
на  -но,  -то.

39 Правопис  суфіксів  дієприкметників.
-Н-  у  дієприкметниках  та  -нн-  у прикметниках дієприкметникового походження.

40 Не  з  дієприкметниками.

41 Розбір  дієприкметника  як  особливої  форми  дієслова. Практичні  вправи  на  орфограми 
й пунктограми в  дієприкметнику.

42 Повторення  та  узагальнення  теми «Дієприкметник». Практичне  використання  дієприк-
метників як засобу творення образності (література) та використання дієприкметників 
у наукових  текстах  (історія,  географія,  біологія, фізика).

43 РМ № 9. Ділові  папери. Розписка.

44 РМ № 10. Письмовий твір-опис  зовнішності  людини  за  картиною  в  художньому  сти-
лі  (назва).

45 РМ № 11. Розігрування  діалогів  відповідно  до  запропонованої  ситуації  спілкування, 
використовуючи  дієприкметники,  дієприкметникові  звороти,  безособові  дієслівні  фор-
ми на -но, -то, створюючи власні висловлювання, «Мова —  цілюще народне джерело».

46 контрольна робота № 4 за  темою «Дієприкметник»  (тестові  завдання  і  запитання).

47 Тема № 5. Дієприслівник як  особлива  форма  дієслова:  значення,  морфологічні  озна-
ки,  синтаксична роль.
Аналіз  контрольної  роботи № 4.

48 Вид  і  час  дієприслівників.

49 Дієприслівники недоконаного й  доконаного  виду,  творення  їх.

50 РМ № 12. Навчальне  аудіювання  тексту будь-якого  стилю  (на  вибір,  назва).

51 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприс-
лівнику. Конструювання простих речень з дієприслівниковими зворотами, замінюючи їх 
складними реченнями  з підрядними обставинними.

52 Не з  дієприслівниками.  Розбір  дієприслівника  як  особливої  форми  дієслова. Правиль-
не  вживання дієприслівників  у  власному мовленні.

53 РМ № 13. Говоріння. контрольний усний твір-опис  дій  на  основі  власних  спостере-
жень у художньому стилі «Любіть землю! Любіть працю на землі» (О. Довженко). Ви-
користання дієприслівника для  створення образності  (художня література).

54 контрольна робота № 5 за  темою  «Дієприслівник»  (тестові  завдання).  контрольне 
аудіювання  тексту будь-якого  стилю  (на  вибір,  назва).

55 Тема № 6. Прислівник, значення,  морфологічні  ознаки,  синтаксична  роль.  Наголос 
у прислівниках.

56 Розряди прислівників  (практично).

57 Ступені  порівняння прислівників.
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Закінчення таблиці

№
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення
При-
мітка

58 Способи  творення прислівників.

59 РМ № 14. Усні висловлювання за темою «Україна —  наш спільний дім», використову-
ючи прислівники як виражальний  засіб мовлення.

60 Правопис прислівників.
Літери  -н-  та  -нн-  у прислівниках. Практичне  застосування правил.

61 Не  і ні  з прислівниками. Практичне  застосування правил.

62 И  та  і в  кінці  прислівників. Правопис  прислівників  на  -о,  -е,  утворених  від  прикмет-
ників  і  дієприкметників.

63 Написання прислівників  окремо,  разом  і  через  дефіс.

64 Написання прислівникових  словосполук  типу раз у раз, з дня на день...
Розбір прислівника як  частини мови.

65 РМ № 15. контрольне виразне читання вголос тексту  публіцистичного  стилю  «Зви-
чаї  й  традиції  рідного краю».

66 контрольна робота № 6  за  темою «Прислівник»  (тестові  завдання  і  запитання).

67 Тема № 7. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник
Прийменник як службова частина мови, засіб зв’язку слів у словосполученні й речен-
ні.  Зв'язок прийменника  з непрямими відмінками  іменника.

68 Види прийменників  за будовою. Непохідні  й похідні  прийменники.

69 Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Розбір прийменника як  частини мови.

70—71 РМ № 16—17. контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту про ви-
конання певних дій  у  художньому  стилі  (назва).

72 РМ № 18. Усний портретний нарис у публіцистичному  стилі.

73 Сполучник як  службова  частина  мови.  Види  сполучників  за  будовою,  походженням, 
способи використання в реченні.

74 Використання  сполучників  у  простому  й  складному  реченні:  сполучники  сурядності  й 
підрядності. Розрізнення  сполучників  і  однозвучних  слів.

75 Правопис сполучників. Написання сполучників разом  і  окремо. Розбір  сполучника як 
частини мови.

76 РМ № 19. Говоріння. контрольний усний діалог «Усе  дороги  й  дороги,  а  до  мате-
рі —  стежка...»  (В. Коломієць).

77 РМ № 20. контрольний письмовий твір-оповідання  за  поданим  сюжетом  «Волонтер-
ство як  складник формування активного  громадянина».

78 контрольна робота № 7  за  темою «Прийменник. Сполучник»  (тестові  завдання).

79 Тема № 8. Службові частини мови. частка. Вигук як особлива частина мови
частка як службова частина мови. Використання часток як виражального засобу в ху-
дожніх  творах  (література).

80 Правопис часток. Написання не  і ні  з  різними частинами мови  (узагальнення).

81 Написання  часток  -бо,  -но,  -то,  -от,  -таки.
Розбір  частки як  частини мови.

82 РМ № 21.  Усний  твір-роздум  на  тему  дискусійного  характеру  «Людина —  найвеличні-
ша  з  усіх  істот».

83 Вигук  як  особлива  частина  мови.  Дефіс  у  вигуках.  Кома  і  знак  оклику  при  вигуках. 
Використання вигуків  як  засобу виразності  в  художніх  творах  (література).

84 РМ № 22. Анотація.

85 контрольна робота № 8  за  темами «Частка. Вигук»  (тестові  завдання).

86 контрольний диктант за II семестр  (назва).

87 Аналіз  контрольної  робота  і  контрольного  диктанту.  Повторення  вивченого  про  час-
тини мови.

88 Підсумково-узагальнювальний урок. Узагальнення й систематизація вивченого про час-
тини мови,  правопис  їх  і  використання в мовленні.
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Зразок заповнення сторінок класного журналу з української мови для 7 класу (українська мова навчання)
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орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури  
для 7 класу

У к л а д а ч і:  Р. В. Мовчан,  М. П. Бондар, 
Л. І. Кавун, О. М. Івасюк, К. В. Таранік-Ткачук,
О. І. Неживий,  С. О. Кочерга,  Н. В. Михай-

лова. —  К., 2012.
70 годин на рік, 2 години на тиждень.
I семестр —  3 теми
2 уроки РМ (у + п —  контр. твір)
2 уроки ЛРК
2 уроки ПЧ
1 урок ВЧ (поезія)
3 —  ТКР (тестові завдання, запитання)

32 уроки

II семестр —  3 теми
2 уроки РМ (у + п)
2 уроки ЛРК
2 уроки ПЧ
1 урок ВЧ (проза)
 3 —  ТКР (тестові завдання, запитання, 
1 з них —  контрольний твір)

38 уроків

I семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень)

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення Примітка

 1 Тема № 1. Із пісенних скарбів
Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий  і реальний світ, створений пись-
менником. Його особливість  і  значення. Функції мистецтва.

 2 Суспільно-побутові пісні. Жанрово-тематичне  розмаїття  пісень  (козацькі,  чумаць-
кі,  кріпацькі,  солдатські,  бурлацькі,  заробітчанські  тощо).
Чумацька пісня «Ой у степу криниченька». Виразне читання та коментування пісні.
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Продовження таблиці

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення Примітка

  3 Трагічний  і  героїчний  пафоси  козацьких  і  чумацьких  пісень  «Ой  на  горі  та женці 
жнуть»,  «Стоїть  явір  над  водою»,  «Гомін,  гомін  по  діброві».  Виразне  читання  та 
коментування пісень.

Напам'ять 
1 пісню 
(на  вибір)

  4 коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» —  «перли розсипаного на-
миста».  Особливості  жанру  і  його  життєвість.  Побудова,  ритм  коломийок.  Жит-
тєствердний,  гумористичний пафос. Виразне  читання  та коментування коломийок.
Тл:  суспільно-побутові  пісні,  коломийки.

 5 література рідного краю № 1.  Боротьба  українського  народу  за  національне  та 
соціальне  визволення  в  історичних  есе  Б. Сушинського  «Козацькі  вожді  України» 
(за Регіональною програмою ЛРК, 2008 р.).

  6 РМ № 1. Урок-бесіда. Художні  особливості  українських народних пісень. Виразне 
читання  та коментування  їх.

  7 уПч № 1. Григір Тютюнник.  «Вогник далеко в  степу».

  8 контрольна робота № 1 за темою «Із пісенних скарбів»  (відповіді на запитання).

  9 Тема № 2. Про далекі минулі часи
Іван Франко. Короткі відомості про митця  і його багатогранну творчість.  Історич-
на повість «Захар Беркут».  Історична основа  твору. Робота  з  текстом.

10 «Захар Беркут».  Змалювання  героїчної  боротьби  русичів-українців  проти  монго-
ло-татарських нападників. Робота  з  текстом.
Тл:  історична повість.

11 «Захар Беркут». Патріотична ідея (головна думка) у творі. Робота з текстом. Ана-
ліз  повісті.

12 «Захар Беркут».  Характеристика  образів  Захара  Беркута,  Максима,  Мирослави, 
Тугара Вовка. Робота  з  текстом, підбір цитат.

13 «Захар Беркут».  Характеристика  образів  повісті.  Визначення  улюбленого  героя. 
Складання  до  нього  плану.  Проблема  вибору  людини  у  вирішальній  ситуації.  Ро-
бота  з  текстом.

14 «Захар Беркут».  Патріотичні  почуття,  повага  до  батьків,  вірність  у  дружбі  й  ко-
ханні —  загальнолюдські морально-етичні  цінності  героїв повісті.
Художні  засоби,  особливості мови,  роль діалектизмів  у  творі. Робота  з  текстом.

15 РМ № 2. контрольний письмовий твір  на  одну  з  тем  за  повістю  І. Франка  «За-
хар Беркут»: «В єдності сила народу», «Уроки нашої української  історії», написан-
ня листа до музеїв  І. Я. Франка.

16 Тарас шевченко.  Життєпис  поета.  Значення  творчості  письменника  для  україн-
ського народу.
«Мені  тринадцятий  минало...».  Зміна  емоційного  стану  незахищеної  дитячої  душі 
у  великому  і  складному  світі. Аналіз поезії.

17 Балада «Тополя».  Ідея  незнищенності  справжнього  кохання,  краси,  вірності. Ана-
ліз балади.
Тл:  балада, метаморфози.

18 «Як умру, то поховайте...» —  твір, що  єднає  минуле,  теперішнє  і  майбутнє.  Істо-
рія його написання.
Ідея  єднання  з  рідною  землею.  Мрія  про  щасливе  майбутнє  свого  народу,  віра 
в нього.
Тл:  ідея.

На пам’ять

19 Виразне читання № 1. Конкурс  читання напам’ять поезій Т. Г. Шевченка.

20 контрольна робота № 2 за темою «Про далекі минулі часи». Творчість І. Франка, 
Т. Шевченка  (тестові  завдання).

21 Тема № 3. «Про далекі минулі часи»  (продовження)
андрій чайковський. Коротко про митця.
Повість «За сестрою».  Відтворення  історичних  подій  з  позицій  гуманізму. Напру-
жений динамічний  сюжет  героїко-романтичної  повісті. Робота  з  текстом.
Тл:  героїко-романтична повість.

22 «За сестрою». Змалювання героїчної боротьби козаків-запорожців. Патріотичні про-
відні мотиви в  творі. Аналіз повісті. Робота  з  текстом.
Тл:  композиція.

23 «За сестрою».  Благородство,  відповідальність,  мужність,  вірність,  життєлюбство 
запорозьких козаків. Характеристика козаків —  запорожців. Геройство і лицарська 
відвага Павлуся. Складання плану до  характеристики Павлуся. Робота  з  текстом.
Тл:  романтичний  герой.



’1578 «Íàøà øêîëà», ¹ 4

Закінчення таблиці

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення Примітка

24 «За сестрою». Використання фольклорних мотивів, художніх засобів у повісті. Ро-
бота  з  текстом.

25 уПч № 2. андріан кащенко.  «Над кодацьким порогом».

26 Михайло Стельмах. Коротко про письменника. Автобіографічна повість про дитин-
ство «Гуси-лебеді летять...». Робота  з  текстом.
Тл:  автобіографічний  твір.

27 «Гуси-лебеді летять...»
Єдність  світу  природи  і  світу  дитячої  душі  (у  вчинках,  поведінці,  роздумах,  пере-
живаннях).
Робота  з  текстом твору.

28 «Гуси-лебеді летять...»
Звичаї,  традиції  українців.  Образ  чутливого  до  краси  хлопчика Михайлика.  Робо-
та  з  текстом твору.

29 «Гуси-лебеді летять...»
Образи  гусей-лебедів.  Інші  образи повісті  (діда,  батьків,  подружки Люби).
Роль  художніх  засобів  та  елементів фольклору у  творі.

30 «Гуси-лебеді летять...»
Робота  з  текстом. Складання цитатних  характеристик до образів.

31 контрольна робота № 3  за  темою  «Про  далекі  минулі  часи».  Творчість  А. Чай-
ковського, М. Стельмаха  (тестові  завдання).

32 література рідного краю № 2. Ми —  українці.  Письменники Одещини  про  Бать-
ківщину  та рідну мову  (за Регіональною програмою ЛРК, 2008 р.).

II семестр (38 уроків з розрахунку 2 години на тиждень)

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення Примітка

33 Тема № 4. «Про далекі минулі часи»  (продовження).
«Ти знаєш, що ти —  людина...»
Григір Тютюнник. Про письменника. Повість «Климко». Тема воєнного лихоліття 
в Україні. Робота  з  текстом твору  (Друга  світова  війна).

34 «климко». Автобіографічна основа  твору. Робота  з  текстом.

35 «климко». Паралелі між особистим життям автора  і сюжетом твору. Образ Клим-
ка. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Робота з текстом.

36 «климко».  Художні  особливості  твору  (мова  персонажів,  художня  деталь).  Робо-
та  з  текстом.
Тл:  художня деталь.

37 РМ № 3. Навчальний докладний письмовий переказ уривку  з  повісті  «Климко» 
Г. Тютюнника  із  творчим  завданням.

38 «Ти знаєш, що ти —  людина...»
олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Опо-
відання «Скарб». Морально-етичні  проблеми оповідання.

39 оповідання «Скарб».  Скарб —  узагальнений  образ  щастя.  Гумористичне,  викри-
вальне  зображення  головного  героя. Повчальний характер оповідання.

40 Богдан лепкий. Коротко  про  письменника.  «Мишка  (Казка  для  дітей,  для малих 
і  великих)».
Проблема збереження загальнолюдських цінностей. Трагічна  і комічна ситуації,  їх-
ня роль у розкритті  головної  думки, моралі.

41 література рідного краю № 3.  Громадянські,  патріотичні  мотиви  у  творах  пись-
менників Одещини  (за Регіональною програмою ЛРК, 2008 р.).

42 контрольна робота № 4 за темами «Про далекі минулі часи». Творчість Г. Тютюн-
ника.  «Ти  знаєш,  що  ти —  людина...».  Творчість  О. Стороженка,  Б. Лепкого  (тес-
тові  завдання).

43—44 Тема № 5 «Ти знаєш, що ти —  людина...»  (продовження)
ліна костенко. Коротко про письменницю. Поезії «Дощ полив...», «Чайка на кри-
жині»,  «Крила».
Уявне,  фантастичне  і  реальне  в  поезіях,  їхні  основні  мотиви.  Духовне  багат-
ство —  найбільший скарб у житті. Виразне  читання поезій.

Напам'ять
1 вірш 
(на  вибір)
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Продовження таблиці

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення Примітка

45 РМ № 4. Конкурс на краще виразне  читання поезій Ліни Костенко.

46 Поезія «кольорові миші».  Ідея  зіткнення  неповторності  й  буденності,  стандарту 
в поезії. Робота  з  текстом. Виразне  читання поезії.

47 «кольорові миші».  Алегорія  образу  кольорових  мишей.  Образ  особливої  дівчин-
ки Анни. Усвідомлення високих моральних якостей,  духовного багатства людини.

48 Василь Симоненко —  «лицар на білому коні»  в  українській літературі.
Поезія «лебеді материнства».  Символічний  зміст  образу  лебедів.  Художні  засо-
би. Виразне  читання поезії,  її  аналіз.

Напам’ять
1 вірш 
(на  вибір)

49 «Ти знаєш, що ти —  людина...». Громадянські патріотичні мотиви у поезії. Значен-
ня патріотизму в житті  сучасної  людини. Виразне  читання поезії,  її  аналіз.

50 «Гей, нові колумби і Магеллани...»
Провідні  мотиви  та  ідеї  в  поезії  (романтичний  максималізм,  почуття  власної  гід-
ності  й  самодостатності). Виразне  читання поезії,  її  аналіз.

51 Марина Павленко. Про письменницю. Повість «Русалонька із 7-В, або Прокляття 
роду кулаківських». Сюжет повісті,  особливості  її  композиції. Робота  з  текстом.

52 «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду кулаківських». Казкове  й  реалістичне 
в повісті-казці,  час  теперішній  і минулий у ній. Роздуми про сенс людського жит-
тя,  моральний  вибір  кожного.  Добро  і  зло  в  повісті,  у  сучасному  світі  та  в  лю-
дині. Робота  з  текстом.

53 «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду кулаківських».
Характеристика образів дітей та дорослих,  аналіз  їхніх вчинків. Роль художніх  за-
собів  у  творі. Робота  з  текстом.

54 любов Пономаренко. Про письменницю.
Новела «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності у тво-
рі. Особливості  художніх  засобів новели  (роль деталей, поєднання різних часових 
площин). Робота  з  текстом.
Тл:  новела.

55 уПч № 3. М. Трублаїні. «Шхуна Колумб».

56 контрольна робота № 5 за темою «Ти знаєш, що ти —  людина...». Творчість Л. Кос-
тенко, В. Симоненка, М. Павленко, Л. Пономаренко. контрольний письмовий твір 
«Мій улюблений літературний  герой».

57 Тема № 6. Ми —  українці
олег ольжич. Про письменника, життя  і  героїчну  загибель. Поезії  «Господь бага-
тий нас благословив», «Захочеш —  і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»). Укра-
їна  періоду  Другої  світової  війни,  діяльність  українських  патріотів.  Аналіз  поезій 
та  виразне  їх  читання.

Напам’ять
1 вірш 
(на  вибір)

58 олена Теліга. Життя  і  героїчна  загибель поетки.
Поезії «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день». Плекання прагнення стати осо-
бистістю.  Усвідомлення  активної  життєвої  позиції  як  вияву  європейськості  через 
поезії  поетки. Моральний  заповіт  нащадкам. Аналіз поезій  та  виразне  їх  читання.

Напам’ять
1 вірш 
(на  вибір)

59 олександр Гаврош. Про письменника.
Повість «Неймовірні пригоди Івана Сили». Ознайомлення з  історичною довідкою 
про Івана Фірцака (Івана Сили), про пригоди українського силача. Робота з текстом.

60 «Неймовірні пригоди Івана Сили». Зміст  повісті.  Морально-етична  проблемати-
ка  твору:  добро  і  зло,  справжня  дружба  і  любов,  чесність  і  підступність.  Робо-
та  з  текстом.

61 «Неймовірні пригоди Івана Сили». Образ  Івана Сили  (Івана Фірцака) —  втілення 
непереможного  духу  українського  народу,  його  доброти  й  щирості.  Інші  герої  по-
вісті. Робота  з  текстом.

62 Неймовірні пригоди Івана Сили». Дискусія  за  змістом  повісті  про  необхідність 
серйозного  ставлення  до  свого  здоров’я,  до  спорту,  бажання  здобувати  спортивні 
перемоги,  досягати вершин у житті  на  образі  Івана Сили.

63 Виразне читання № 2 напам’ять  уривків  повісті  О. Гавроша  «Неймовірні  приго-
ди  Івана Сили».

64 уПч № 4. Володимир Малик.  Історико-пригодницький роман «Таємний посол».

65 література рідного краю № 4. Доброзичливість, щирість, жертовність,  співчуття 
до гнаних  і скривджених як риси українського менталітету у поемі Г. Могильниць-
кої  «Серафима»  (за Регіональною програмою ЛРК, 2008 р.).
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Закінчення таблиці

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата про-

ведення Примітка

66 андрій Малишко. Відомий український поет  і  пісняр.
«Пісня про рушник». Основні мотиви,  роль  художніх  засобів,  символічність  обра-
зів. Виразне  читання  і  коментування поезії.

67 «чому, сказати, й сам не знаю...», «Вчителька».
Патріотичні  почуття,  найвищі  духовні  цінності  в  поезіях-піснях,  художні  засоби 
в них. Ліризм поезій А. Малишка.

Напам’ять
1 вірш 
(на  вибір)

68 контрольна робота № 6 за темою «Ми —  українці». Творчість О. Ольжича, О. Те-
ліги, О. Гавроша, А. Малишка  (тестові  завдання,  запитання).

69—70 урок-підсумок. Бесіда про  твори,  які  вивчалися впродовж року й  викликали най-
більшу  зацікавленість. Формування  власної  думки  та  власної  позиції  у  процесі  пі-
знання  і  вивчення.

Зразок заповнення сторінок класного журналу з української літератури для 7 класу

I семестр

число, 
місяць

03

09

Прізвище, 
ім’я учня

1 2 3 Н
ап
ам
’я
ть

4 5 6 7 8 Зо
ш
ит

Те
м
ат
ич
на

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Н
ап
ам
’я
ть

19 В
ир
аз
не
 

чи
та
нн
я

20 Зо
ш
ит

Те
м
ат
ич
на

21 22 23 24 25 Зо
ш
ит

26 27 28 29 30 31 32 Зо
ш
ит

Ч
ит
ац
ьк
ий
 

щ
од
ен
ни
к

Те
м
ат
ич
на

I 
се
м
ес
тр

С
ко
ри
го
-

ва
на

II семестр

число, 
місяць

14

01

Прізвище, 
ім’я учня

33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 Зо
ш
ит

Те
м
ат
ич
на

43 44 Н
ап
ам
’я
ть

45 46 47 48 49 50

Н
ап
ам
’я
ть

51 52 53 54 55 56 Зо
ш
ит

Те
м
ат
ич
на

57 58 Н
ап
ам
’я
ть

59 60 61 62 63 В
ир
аз
не
 

чи
та
нн
я

Зо
ш
ит

64 65 66

Н
ап
ам
’я
ть

67 68 69 70 Зо
ш
ит

Ч
ит
ац
ьк
ий
 

щ
од
ен
ни
к

Те
м
ат
ич
на

II
 с
ем
ес
тр

С
ко
ри
го
-

ва
на

Р
іч
на



’15 81«Íàøà øêîëà», ¹ 4

УДК 381.214.116:811.161.1

Т. Н. ПолТаВСкаЯ,
методист русского языка научно-методической 
лаборатории языков и литератур национальных 

меньшинств ООИУУ

о препоДавании рУсского языка 
в 2015/2016 Учебном гоДУ

Предметом обучения в  современном школь-
ном  курсе  русского  языка  является  литера-
турный русский язык и его функционирование 
в различных этно- и социолингвистических усло-
виях. В период модернизации образования акту-
альными становятся проблемы мотивации к изу-
чению родного языка, формирования языковой 
личности  при  тотальном  влиянии  медиаресур-
сов, развитие нормированной устной и письмен-
ной речи. В  таких условиях продуктивным мо-
жет быть развитие, помимо языковых, коммуни-
кативных и речевых умений, и умений исследо-
вательских, особенно, когда эти умения стано-
вятся общими для любой учебной дисциплины, 
поскольку изучение языка имеет как специаль-
ные цели, так и общепредметные.
Исходя из социального заказа на будущее —  

воспитание  человека  культуры,  а  в  результа-
те  и  реализация  культурологического  подхода 
в школьном обучении, злободневными являются 
вопросы  соответствующего  содержания  препо-
давания  русского  языка,  а  именно:  культуры 
речи,  культуры  речевого  поведения.  На  уро-
ках  развития  связной  речи  необходимо  разно-
образить  работу  по  совершенствованию  диа-
логической и монологической речи,  словесного 
творчества  (устного  и  письменного),  развитию 
навыков понимания  (аудирование,  чтение)  тек-
стов  разных  стилей  и  жанров,  красноречию 
с использованием элементов риторики. Все эти 
аспекты и  умелое  владение  речевым  этикетом 
должны быть в центре внимания при использо-
вании любых технологий, тем более, принимая 
во внимание почти всеобщее снижение речевой 
культуры. Поэтому  особую  актуальность  при-
обретает  ознакомление  учащихся  с  прекрас-
ным  в  языке  и  речи,  развитие  потребностей 
в эстетическом совершенствовании собственной  
речи.
Поскольку  язык —  важнейшее  средство  об-

щения,  то  методологически  обоснованным  яв-
ляется коммуникативно-деятельностный подход 
к  его  обучению.  Он  ориентирован  на  удовле-
творение  важнейших  практических  потребно-
стей человека в области речевой деятельности, 
которая,  как  известно,  является  основой  ду-
ховного, интеллектуального и коммуникативно-
го развития личности. Реализация этого подхода 
объясняется тем, что социум постоянно диктует 
определенные  требования  к  человеку,  стремя-
щемуся быть успешным и в личной,  и  в  дело-

вой сфере. Одно из таких требований —  комму-
никабельность, контактность в различных сфе-
рах общения, готовность к сотрудничеству.
Обращаем внимание на то, что в 2015/2016 

учебном году 5—7 классы продолжат обучение 
по новым программам. Приводим ниже перечень 
данных  программ  для школ  с  русским  и  укра-
инским языком обучения.

Русский язык

— Русский  язык:  программа  для  5—9  клас-
сов  общеобразовательных  учебных  заведений 
с  русским  языком  обучения  (составители:  Го-
лобородько Е. П.,  Озерова Н. Г.,  Михайлов-
ская  Г. А., Стативка В. И., Давидюк Л. В., Бы-
кова Е. И.).
— Русский  язык:  программа  для  5—9  клас-

сов  общеобразовательных  учебных  заведений 
с  украинским  языком  обучения  (начало  изуче-
ния с 1 класса, составители: Баландина Н. Ф., 
Синица И. А., Фролова Т. Я., Бойченко Л. А.).
— Русский  язык:  программа  для  5—9  клас-

сов  общеобразовательных  учебных  заведений 
с  украинским  языком  обучения  (начало  изуче-
ния с 5 класса, составители: Курач Л. И., Кор-
саков В. А.).

литература

— Литература (русская и мировая) для 5—9 
классов общеобразовательных учебных заведе-
ний  с  русским  языком  обучения  (составители: 
Исаева Е. А., Клименко Ж. В., Мельник А. О.).
Обучение  русскому  языку  в  8—11  классах 

продолжится по действующим программам, ут-
верждённым МОН Украины в 2005 году.
Новые программы для учащихся 5—7-х клас-

сов,  действующие  программы  для  8—11  клас-
сов  по  русскому  языку  и  литературе  для  ос-
новной и старшей профильной школы размеще-
ны на сайте Министерства образования и нау-
ки Украины (www.mon.gov.ua).
В  школах  с  украинским  языком  обучения, 

где не предусмотрено изучение русского языка 
как базового предмета, возможно введение фа-
культативного курса или курса по выбору на ос-
нове соответствующего программного обеспече-
ния (из расчёта 1 час в неделю вариативной ча-
сти рабочего учебного плана общеобразователь-
ного учреждения):
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— 5—7  классы —  «Русский  язык.  Факуль-
тативный курс» (под ред. Е. Ю. Крюченковой).
— 8—11  классы —  «Русский  язык.  Факуль-

тативный курс» (авт. Л. В. Давидюк), «Русский 
язык. Курс по выбору» (авт. Т. Я. Фролова).

Для удобства составления календарно-тема-
тического  планирования  приводим   возможное 
распределение часов на изучение  школьного кур-
са русского языка и проведение  контроля уров-
ня учебных достижений школьников (7 класс).

7-й класс

школа с русским языком обучения

Тематический блок программы кол-во 
часов

I СеМеСТР

Введение. О  месте  русского  языка  среди  других  языков.  Русский  язык  в  мировом  информационном  про-
странстве и информационном пространстве Украины.

1

Повторение (2 часа) Развитие речи (1 час)

Простое и  сложное предложение. 1

Знаки препинания в простом и  сложном предложении. 1

рр Виды общения: вербальное и невербальное; контактное и дистантное; межличностное, групповое, 
массовое; официальное и неофициальное.

1

Глагол (9 часов) Развитие речи (3 часа) Диктант (1 час). 
Знания о языке и языковые умения (2 часа)

Глагол:  общее  значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль  (систематизация  и  углубление 
знаний).
Не  с  глаголами  (повторение).

1

Контрольный зрительно-слуховой диктант художественного текста повествовательного характера 1

Неопределенная форма глагола (инфинитив). Возвратные глаголы. Совершенный и несовершенный вид глагола.
Правописание  -чь  и  -чься  и  -ться на конце  глаголов  (повторение).

2

рр Ситуация общения. Монологическая и диалогическая речь. Речевой этикет (повторение и углуб-
ление знаний).

1

Время  глагола. Прошедшее время  глагола. 1

Настоящее  время  глагола.  Буква  ь  на  конце  глаголов  2-го  лица  единственного  числа  настоящего  време-
ни. Будущее время  глагола.

1

Контрольная работа по темам «Повторение. Глагол».
рр Контрольное аудирование текста, содержащего описание ситуации общения, включающего диалоги.

1

I  и  II  спряжение  глаголов.
Правописание безударных личных окончаний  глаголов.

1

Разноспрягаемые  глаголы.
рр Разыгрывание ситуативного диалога. Составление диалога по данной речевой ситуации.

1

Наклонение  глаголов  (изъявительное,  условное,  повелительное). Образование  глаголов  повелительного  на-
клонения. Буква  ь  в повелительном наклонении.

1

Образование  глаголов условного наклонения. Раздельное написание  частицы бы (б)  с  глаголами. 1

Безличные  глаголы.
рр Составление диалога по данной речевой ситуации.

1

Контрольная работа по теме «Глагол».
рр Контрольное чтение молча.

1

рр Устное сжатое изложение художественного текста повествовательного характера по самосто-
ятельно составленному сложному плану.

1

Причастие (7 часов). Развитие речи (5 часов). Диктант (1 час). 
Знания о языке и языковые умения (2 часа)

Причастие —  особая форма  глагола  (общее  значение, морфологические признаки,  синтаксическая роль). 1

Причастный оборот. Его роль в предложении. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 1

рр Заглавие и его функция в тексте. Структура текста. 1

Действительные и страдательные причастия. Правописание безударных падежных окончаний в причастиях. 1

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени.
Написание  суффиксов причастий (-ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-).

1

рр Средства связи предложений и абзацев в тексте: повтор, синонимы, антонимы, местоимения, пред-
логи, союзы, частицы, видо-временные формы глагола, вводные слова (повторение и углубление знаний).

1
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Продолжение таблицы

Тематический блок программы кол-во 
часов

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени.
Написание  суффиксов причастий (-ем-(-ом-), -им-).

1

Контрольная работа по теме «Причастие».
рр Контрольное аудирование научно-популярного текста.

1

рр Слушание-понимание научно-популярного текста. 1

рр Подробное изложение научно-популярного текста на лингвистическую тему с элементами рас-
суждения.

1

Полные и краткие причастия. Не  с  причастиями. 1

Н  и нн  в  суффиксах причастий и прилагательных,  образованных от  глаголов. 1

Контрольный диктант. 1

рр Сообщение на лингвистическую тему на основе пересказа фрагментов научных текстов. 1

Контрольная работа по теме «Причастие».
рр Контрольное чтение молча научно-популярного текста.

1

II СеМеСТР

Деепричастие (5 часов). Развитие речи (2 часа). Знания о языке и языковые умения (1 час)

Деепричастие —  особая форма глагола  (общее значение; морфологические признаки, синтаксическая роль). 1

Не с  деепричастиями. Знаки препинания при одиночном деепричастии. 1

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. 1

рр Лексические особенности стилей речи. Стилистические пометы в словарях. 1

Деепричастия несовершенного и  совершенного  вида  (образование,  употребление в речи). 2

Контрольная работа по теме «Деепричастие».
рр Контрольное аудирование художественного текста, в котором представлены разные типы речи.

1

рр Художественный стиль (повторение). 1

Наречие (8 часов). Развитие речи (5 часов). Знания о языке и языковые умения (2 часа)
Наречие:  общее  значение, морфологические признаки,  синтаксическая роль. 1

Не с наречиями на  -о, (-е). Не и ни в наречиях. 1

рр Особенности описания внешности и поступков человека. 1

Степени  сравнения наречий. Ударение в наречиях. 1

рр Составление диалога, включающего элементы описания внешности и поступков человека по пред-
ложенной ситуации.

1

Способы образования наречий. 1

Контрольная работа по теме «Наречие».
рр Контрольное чтение молча текста публицистического стиля, содержащего элементы описания (поступ-
ков  человека,  процессов  труда)  и рассуждения.

1

Буквы о, а на конце наречий;  буквы о,  е  после шипящих на конце наречий. 1

Рр Особенности описания процессов труда. 1

Буква ь на конце наречий после шипящих. Н и нн в наречиях. 2

рр Рассуждение в разных стилях речи. 1

Слитное и раздельное написание наречий. Дефис в наречиях. 1

Контрольная работа по теме «Наречие».
рр Чтение вслух художественного текста с элементами описания внешности и поступков человека, 
процессов труда, элементами рассуждения.

1

Служебные части речи (8 часов). Развитие речи (2 часа). Диктант (1 час). Повторение (1 час). 
Знания о языке и языковые умения (1 час)

Служебные части речи. 1

Предлог  как  служебная  часть речи. 1

Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов. 1

рр Выборочный пересказ текста (художественного или публицистического стиля) повествователь-
ного характера с элементами описания внешности.

1

Союз как  служебная  часть речи. Сочинительные  союзы. 1
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Окончание таблицы

Тематический блок программы кол-во 
часов

Подчинительные  союзы. Правописание  союзов. 1

рр Письменное сочинение (художественный текст с элементами описания внешности и поступков 
человека, процессов труда, элементами рассуждения).

1

Частица  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц  по  значению:  модальные,  отрицательные,  формообра-
зующие.

1

Правописание  частиц. 1

Контрольный диктант. 1

Междометие,  его  особенности. Знаки препинания при междометии. 1

Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 1

Повторение в  конце  года. 1

7-й класс

школа с украинским языком обучения (изучение русского языка с 1 класса)

Тематический блок программы кол-во 
часов

I СеМеСТР

общие сведения о языке (1 час).

Язык и речь. Культура русской речи. 1

Морфология. орфография. орфоэпия.

Части речи:  самостоятельные и  служебные  (повторение). Изученные орфограммы. 1

Глагол

Глагол  как  часть  речи:  общее  значение,  морфологические  признаки  и  синтаксическая  роль  (повторение 
и углубление).

1

Неопределённая  форма  глагола (инфинитив):  значение  и функции.  Глаголы,  суффиксы  которых  не  совпа-
дают  с  суффиксами  их  украинских  аналогов  (танцевать —  укр. танцювати).  Виды  глагола:  совершен-
ный и несовершенный.

2

Буква ь в неопределённой форме глаголов на -ть, -чь, -ться, -чься (повторение в сопоставлении с украин-
ским языком). Написание суффиксов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Произношение форм на -ться (повторение).

1

рр Общение и речь (с опорой на украинский язык). Контактное и дистантное общение. Речевой эти-
кет. Глобальное аудирование художественного текста-повествования.

1

Переходные  и  непереходные  глаголы,  возвратные  глаголы  (с  опорой  на  украинский  язык  и  в  сопоставле-
нии  с ним). Правописание  глагольных префиксов пре-, при-,  с- (повторение).

2

Времена  глагола. Настоящее время  глагола. Личные окончания  глаголов  (повторение и углубление). Чере-
дования согласных в основе глагола (повторение). Безударные личные окончания глаголов. Буква ь в окон-
чаниях  глаголов 2-го лица  ед.ч.  (повторение). Твердые  согласные в  окончаниях  глаголов  (повторение).

2

Прошедшее время глагола. Формы глаголов, не совпадающие с формами их украинских аналогов (читал —  
укр. читав). Произношение форм глаголов женского рода прошедшего времени (понялá, взялá) (повторение).

1

Будущее  время  глагола.  Формы  глаголов,  не  совпадающие  с  формами  их  украинских  аналогов  (буду чи-
тать —  укр. буду читати, читатиму).

1

рр Текст. Графическое выделение единиц текста: раздел (глава), подраздел (параграф), абзац. Вы-
борочное аудирование текста, содержащего описание местности.

1

Спряжение  глаголов в настоящем и будущем времени. I-е и  II-е  спряжение  глаголов  (с опорой на украин-
ский  язык  и  в  сопоставлении  с  ним).  Глаголы,  окончания  которых  не  совпадают  с  окончаниями  их  укра-
инских  аналогов  (хотят —  укр. хочуть; бегут —  укр. біжать).

1

Разноспрягаемые  глаголы. Правописание личных окончаний  глаголов. 1

рр Лексические и морфологические средства связи предложений в тексте. 1

Наклонение  глагола  (изъявительное,  условное,  повелительное)  (с  опорой  на  украинский  язык).  Образова-
ние  глаголов  повелительного  наклонения  (в  сопоставлении  с  украинским  языком).  Мягкий  знак  в  глаго-
лах повелительного наклонения.

1
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Продолжение таблицы

Тематический блок программы кол-во 
часов

Образование  глаголов условного наклонения и их написание. Употребление одних форм наклонений в зна-
чении других  (практически). Раздельное написание  частицы бы (б)  с  глаголами.

1

рр Стили речи. Повторение изученного о стилях речи. 1

Безличные  глаголы и их употребление в роли  сказуемого  в  односоставных предложениях. 1

Гласные в суффиксах  -ова- (-ева-), -ива- (-ыва-) (в сопоставлении с украинским языком). Правописание 
не  с  глаголами. Разбор  глагола как  самостоятельной  части речи.

1

Контрольная работа по теме «Глагол». 1

Причастие

Причастие как особая форма  глагола:  значение, морфологические признаки,  синтаксическая роль. 1

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте  (с  опорой на украинский язык). 1

рр Научный стиль. Критическое аудирование текста научного стиля, содержащего описание действия. 1

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных причастий настоящего и прошед-
шего времени. Суффиксы действительных причастий настоящего времени  -ащ-, -ящ-, -ущ-, -ющ-. Гласные 
перед  суффиксом  -вш-.

1

Образование  страдательных причастий настоящего  и  прошедшего  времени. Буквы а(я)  и  е  перед нн  и н 
в  страдательных причастиях прошедшего  времени. Буквы  е, ё  после ж, ч, ш, щ  в  суффиксах  страдатель-
ных причастий прошедшего времени.

2

Контрольный зрительно-слуховой диктант. 1

Полные и краткие  страдательные причастия. Ударение в  кратких  страдательных причастиях. 1

Одна и две н  в  суффиксах причастий и  отглагольных прилагательных. Правописание не с причастиями. 2

Контрольная работа по теме «Причастие».
рр Контрольное аудирование текста научного стиля.

1

II семестр

Деепричастие

Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (с опо-
рой на украинский язык).

1

Одиночные  деепричастия  и  деепричастный  оборот.  Знаки  препинания  при  деепричастном  обороте  и  оди-
ночном деепричастии.

2

рр Типы речи. Особенности строения типовых фрагментов текста: описание местности, действия. 
Ознакомительное чтение текстов молча.

1

Деепричастия совершенного и несовершенного вида (в сопоставлении с украинским языком). Деепричастия, 
формы  которых  не  совпадают  с  формами  их  украинских  аналогов  (изучая —  укр. вивчаючи).  Употребле-
ние деепричастий на  -ся (-сь). Правописание не  с  деепричастиями.

2

рр Особенности строения типовых фрагментов текста: информативное повествование и рассужде-
ние-объяснение. Просмотровое чтение текстов молча.

1

Наречие

Наречие как часть речи: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Разряды по зна-
чению  (с  опорой на украинский язык).

1

рр Чтение вслух текста, содержащего сообщение о событии. 1

Образование наречий Буквы о  и а  на  конце наречий.
рр Чтение вслух текста, содержащего сообщение о событии.

2

Степени  сравнения.  Особые  случаи  образования  степеней  сравнения.  Ударение  в  наречиях  (повторение 
с  углублением).

1

Разбор наречия как  самостоятельной  части речи. 1

рр  Устное изложение текста, содержащего информативное повествование, по составленному пла-
ну, опорным словам и выражениям.

1

Буквы о, е  после ж, ч, ш, щ  на  конце наречий. Буква  ь  после ж, ч, ш, щ  на  конце наречий. 2

Написание одной и двух букв н  в наречиях. Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. 1

Правописание не  и ни  с  наречиями. 1

Контрольная работа по темам «Деепричастие»,  «Наречие». 1

рр Составление и разыгрывание диалога, включающего сообщение о событии с элементами рассуж-
дения по заданным параметрам ситуации.

1
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Окончание таблицы

Тематический блок программы кол-во 
часов

Служебные части речи и междометие

Предлог  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль —  употребление  для  связи  зависимого  слова 
с  главным в  словосочетании.
рр Составление и разыгрывание диалога, включающего сообщение о событии с элементами рассуж-
дения по заданным параметрам ситуации.

1

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами (многозначность предлогов). Особенности употреб-
ления  отдельных  предлогов  в  русском  языке  в  сопоставлении  с  украинским  (повторение  с  углублением).

1

Непроизводные и производные предлоги. Написание производных предлогов слитно, раздельно и через де-
фис. Морфологический разбор предлога как  служебной  части речи.

2

рр Письмо другу (родным) с элементами повествования. 1

Союз как служебная часть речи. Сочинительные союзы, их разряды по значению (с опорой на украинский 
язык). Употребление  союзов в простом и  сложном предложении  (в  сопоставлении  с  украинским языком).

1

Подчинительные союзы, их разряды по значению (с опорой на украинский язык) Слитное и раздельное на-
писание союзов. Употребление союзов в простом и сложном предложении (в сопоставлении с украинским 
языком). Морфологический разбор  союза как  служебной  части речи.

2

Контрольный диктант. 1

Частица  как  служебная  часть  речи. Формообразующие,  отрицательные  и  модальные  частицы. Использова-
ние  частиц как  средства повышения выразительности речи.

1

Раздельное  и  дефисное  написание  частиц.  Различение  на  письме  частиц  не  и  ни.  Морфологический  раз-
бор  частицы

2

Междометие. Значение  и  роль  в  предложении. Интонационное  выделение междометий.  Знаки  препинания 
при междометиях. Дефис в междометиях.

1

Контрольная работа по теме «Служебные части речи. Междометие».
рр Контрольное чтение молча.

1

рр Аннотация. 1

Повторение в  конце  года. 1

УДК 371.315:372

о. В. РиБа,
зав. НМЛ мов  та літератур національних меншин ООІУВ

метоДичні рекоменДації щоДо виклаДання 
зарУбіжної літератУри У 2015/2016 навчальномУ році

Звертаємо увагу вчителів-словесників, що з 
метою повернення науково обґрунтованої назви 
курсу, а також для відновлення безперервного 
вивчення в середній та старшій школі творчос-
ті  авторів  зарубіжної  літератури,  з  2015  року 
за  рішенням  колегії Міністерства  освіти  і  на-
уки України від 26 березня 2015 року (протокол 
№ 3/4-2)  назву  предмета  «Світова  літера-
тура» змінено на «Зарубіжна література» 
(наказ МОНУ від 08.03.2015 № 518).

особливості викладання 
зарубіжної літератури за новим 

Державним стандартом

Викладання зарубіжної літератури є важли-
вим  чинником  формування  гуманістичного  сві-

тогляду  освіченого  патріота  України  та  інварі-
антною складовою освіти протягом всього часу 
навчання у школі.
Нова Концепція літературної освіти (на-

каз МОНУ № 58 від 26.01.2011 р.) спрямована 
на реалізацію завдань, що стоять перед сучас-
ною загальноосвітньою школою як школою фор-
мування нового покоління особистостей з висо-
кою  гуманітарною  культурою  і  громадянською 
відповідальністю.
Тому вчитель зарубіжної літератури має усві-

домити, що одним із важливих завдань сучасної 
шкільної літературної освіти є пошуки ефектив-
них засобів виховання молодої людини з плане-
тарним мисленням,  здатної  до  саморозвитку  й 
самореалізації у майбутньому житті.
У 2015/2016 навчальному році вивчення за-

рубіжної літератури у 5—7 класах загальноос-
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вітніх навчальних закладів здійснюватиметься за 
програмою, затвердженою Міністерством освіти 
і науки України: Світова література. 5—9 класи. 
Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів. —  К. : Освіта, 2013 (зі змінами, затвер-
дженими  наказом Міністерства  від  29.05.2015 
№ 585) (кер. авт. кол. О. М. Ніколенко).
В  основу  програми  покладено  європейські 

цінності,  що  відповідають  віковим  особливос-
тям дітей  і підлітків,  здійснено цілісний підхід 
до вивчення художніх творів.
Зі  змістом  програми  можна  ознайомитися 

на  сайті  Інституту  інноваційних  технологій  і 
змісту освіти www.iitzo.gov.ua
Учні 8—9 класів продовжують вивчення за-

рубіжної літератури, як  і  у минулих роках,  за 
програмою, затвердженою Міністерством освіти 
і  науки України:  Зарубіжна  література.  5—12 
класи. Програма  для  загальноосвітніх  навчаль-
них закладів / кер. авт. кол. Ю. І. Ковбасенко ; 
за заг. ред. Д. С. Наливайка. —  К. ; Ірпінь : Пе-
рун, 2005.
Вивчення  зарубіжної  літератури  у  10—11 

класах старшої профільної школи здійснювати-
меться відповідно до рівня навчання (стандарт, 
академічний,  рівень  профільної  підготовки)  за 
скоригованими  та  доопрацьованими  програма-
ми, затвердженими Міністерством освіти і нау-
ки, молоді та спорту України (наказ МОН Укра-
їни від 28.10.2010 № 1021).
Одним  із  компонентів  допрофільної  та  про-

фільної підготовки є курси за вибором і факуль-
тативи. Ще раз звертаємо увагу вчителів на те, 
що  в  організації  навчально-виховного  процесу 
використовуються лише ті навчальні програми, 
які  мають  відповідний  гриф Міністерства  осві-
ти  і  науки України,  схвалені  відповідною комі-
сією Науково-методичної  ради  з  питань  освіти 
Міністерства освіти і науки України.
Програми  курсів  за  вибором  і  факультати-

вів, рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України, розміщені у таких збірниках:
— Збірник програм курсів за вибором та фа-

культативів  зі  світової  літератури.  8—11  кла-
си.  Книга  1  /  за  заг.  ред.  К. В. Таранік-Тка-
чук,  І. П. Дворницької. —  Тернопіль  :  Мандрі-
вець, 2011. —  336 с.
— Збірник програм курсів за вибором та фа-

культативів зі світової літератури. 8—11 класи. 
Книга 1. —  Тернопіль : Мандрівець, 2011.
— Збірник програм курсів за вибором та фа-

культативів із зарубіжної літератури. 5—7 кла-
си / за заг. ред. Н. В. Химери. —  Біла Церква : 
ОФСЕТ. —  267 с.
— Збірник програм курсів за вибором та фа-

культативів із зарубіжної літератури. 8—11 кла-
си  /  за  заг.  ред.  Н. В. Химери. —  Біла  Церк-
ва : ОФСЕТ. —  380 с. (Лист МОН України від 
29.05.2015 № 14.1/12-Г-333).
З метою розвантаження програми для 5—9 

класів спрощено Державні вимоги до рівня за-
гальноосвітньої підготовки учнів та внесено від-
повідні зміни (див. табл. 1).

Т а б л и ц я   1

клас Зміни у програмі

5 Збільшено кількість годин на вивчення теми «Каз-
ки  народів  світу»  за  рахунок  теми  «Природа  і 
людина».

6 Збільшено  кількість  годин  на  вивчення  тем 
«Вступ»  і  «Міфи  народів  світу»  за  рахунок  тем 
«Пригоди  і фантастика»,  «Людські  стосунки».
Твори  «Пісня  про  Гайавату»  (1  розділ  за  вибо-
ром  вчителя)  і  «Листівки  з  видами  міст»  вине-
сено  на  альтернативне  вивчення  (1  твір  за  ви-
бором вчителя).
Повість-казку  «Маленький  принц»  А.  де  Сент-
Екзюпері  перенесено  до  8  класу  (у  розділ  «Лі-
тература XX—XXI ст.» на обов’язкове вивчення).
Повість  «Брати  Лев’яче  серце»  А. Ліндгрен  пе-
ренесено до  списку додаткового  читання.

7 «Балада  про  Робіна  Гуда»  винесено  на  альтер-
нативне вивчення.
Баладу  «Садко»  перенесено  до  списку  додатко-
вого  читання.
Вірш «Круки» І. Вайсгласса перенесено до спис-
ку додаткового  читання.
Вірш «Зінка» Ю. Друніної перенесено до списку 
додаткового  читання.
Вірш  «Нас  не  треба  жаліти...»  С. Гудзенка  за-
мінено  на  вірш  «До  побачення,  хлопчики...» 
Б. Ш. Окуджави.
Твори  «Золотий  жук»  Е. По  й  оповідання  «Пі-
стрява стрічка», «Спілка рудих» А. Конана Дой ла 
винесено  на  альтернативне  вивчення  (1—2  тво-
ри  згаданих  письменників  за  вибором  вчителя 
та учнів).
Твори  «Пісня  над  піснями»  Шолом-Алейхема  і 
«Пурпурові вітрила» О. Гріна винесено на альтер-
нативне  вивчення  (1  твір  за  вибором  вчителя 
та учнів).

Слід пам’ятати, що програма є основою для 
календарно-тематичного  та  поурочного  плану-
вання,  в  якому  вчитель,  враховуючи  запропо-
новану  кількість  годин  на  вивчення  тем  у  ме-
жах розділу, розподіляє години на вивчення ху-
дожніх творів і види навчальної діяльності, пла-
нує  роботу,  спрямовану  на  опанування  змісту 
матеріалу та формування умінь і навичок учнів, 
опрацювання  різних  рубрик  програми. Це  дає 
можливість  вчителю  вільно  і  творчо  підійти 
до  реалізації  програми  в  кожному  класі,  вра-
хувати інтереси й рівень підготовки учнів, кон-
кретні  умови  викладання  (наявність  художніх 
текстів;  використання  інформаційно-комуніка-
ційних технологій; рівень володіння іноземними 
мовами,  знання  української  мови  і  літератури, 
історії  та  інших  предметів;  підготовка  до  кон-
троль ного оцінювання тощо).
Звертаємо увагу, що кількість видів контро-

лю  в  процесі  вивчення  світової  літератури 
у кожному класі не змінювалася з минулих ро-
ків.  Таблиця  рекомендованого  розподілу  го-
дин  була  надрукована  у журналі  «Наша шко-
ла» № 4,  2012  р. Поданий  у  таблиці  розподіл 
годин є мінімальним  і обов’язковим для прове-
дення у кожному семестрі. Вчитель на власний 
розсуд може збільшити кількість видів контро-
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лю відповідно  до  рівня  підготовки  учнів,  особ-
ливостей класу тощо.
У 8—9 класах з поглибленим вивченням за-

рубіжної літератури пропорційно збільшується 
кількість  контрольних  робіт  та  уроків  розвит-
ку мовлення.

Види контрольних робіт: тест,  відповіді 
на  запитання,  контрольний  літературний  дик-
тант,  літературна  анкета,  літературна  візит-
ка,  твір-характеристика  персонажа,  порівняль-
на характеристика образів персонажів, письмо-
вий твір-роздум на тему проблемного характеру, 
комбінована контрольна робота тощо.
Види контрольних робіт з розвитку мовлен-

ня:  складання власного твору в стилі прочита-
них творів (казка, притча, балада, билина, нове-
ла); усний переказ (зокрема коментований) тво-
ру,  епізоду  твору;  написання  вітального  слова 
на честь літературного  героя, автора, книжки; 
складання тез літературно-критичної статті (роз-
ділу  підручника  або  довідникової  літератури); 
підготовка проекту, мультимедійної презентації 
на  літературну  тему  (індивідуально  або  колек-
тивно);  складання  анкети  головного  героя,  ци-
татних характеристик, конспекту, рецензії, ано-
тації; написання реферату та виголошення допо-
віді на підставі реферату; відгук про прочитану 
книжку,  спектакль,  екранізацію  твору;  ідейно-
художній  аналіз  поетичного  чи  прозового  тво-
ру;  написання  листа  авторові,  герою  улюбле-
ної книжки; інсценізація твору (конкурс на кра-
щу інсценізацію твору); створення сценарію кі-
нофільму  (мультфільму, телепередачі)  за моти-
вами прочитаного твору; розробка плану сайту 
улюбленого  письменника;  презентація  створе-
них власноруч виробів на честь улюблених кни-
жок (малюнків, листівок, обкладинок, самороб-
них  ляльок  та  ін.),  участь  у  виставці  (конкур-
сі) тощо.
Викладання зарубіжної літератури в загаль-

ноосвітніх  навчальних  закладах  України  здій-
снюється  українською  мовою.  Твори  зарубіж-
них письменників в курсі зарубіжної літератури 
вивчаються  в  українських  перекладах.  Для  зі-
ставлення  можливе  залучення  перекладів,  пе-
респівів  іншими мовами, якими володіють учні 
(англійською,  німецькою,  польською,  росій-
ською, французькою тощо). За наявності необ-
хідних  умов  бажаним  є  розгляд  художніх  тек-
стів  (у  фрагментах  або  цілісно)  мовами  оригі-
налів.  У  такому  разі  предмет  «Зарубіжна  лі-
тература»  виконує  додаткову  функцію  вдоско-
налення володіння учнями україномовних шкіл 
іноземними мовами.
Викладання зарубіжної літератури в загаль-

ноосвітніх навчальних закладах передбачає вра-
хування міжпредметних зв’язків, формування ці-
лісної  системи  знань  і  уявлень  про  літерату-
ру  як  вид  мистецтва  і  скарбницю  гуманістич-
них  цінностей,  розвиток  особистості  учня  як 
суб’єкта  активної  читацької  діяльності,  а  та-
кож формування  духовного  світу  громадянина  
України.

особливості викладання 
зарубіжної літератури у 7 класі

Особливої уваги потребує викладання зару-
біжної  літератури  в  7  класі,  яке  у  2015/2016 
навчальному році вперше здійснюватиметься за 
новою програмою (2012 року зі змінами 2015 ро-
ку) та реалізуватиме змістові лінії Державного 
стандарту основної школи.
7  клас  завершує  перший  етап  літературної 

освіти —  залучення  до  читання  і  формування 
стійкої  мотивації  до  читання  художньої  літе-
ратури (5—7 класи). Домінантою у викладанні 
зарубіжної  літератури  в  7  класі  має  стати  на-
ціонально-патріотичне і моральне виховання уч-
нів на яскравих зразках світового письменства.
Вчитель має спрямувати учнів на пошук по-

трібної  книжки  (в  бібліотеці,  в  Інтернет-мере-
жі  тощо),  на  самостійне  читання  творів,  в  ко-
лі друзів, батьків (сімейне читання), на форму-
вання власної думки та творчий діалог щодо ці-
кавої книжки.
Звертаємо увагу  на  збільшення у  7-му  кла-

сі  варіативного  компонента  на  12  годин  із  70 
на рік:

клас Всього 
годин

Текстуаль-
не вивчен-
ня творів

Розви-
ток мов-
лення

Поза-
класне 
читання

Резерв-
ний час

7 70 58 4 4 4

Вивчення зарубіжної літератури у 7 класі за-
гальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 
навчальному році здійснюватиметься за підруч-
никами,  рекомендованими Міністерством  осві-
ти і науки України:
Волощук Є. В.  Зарубіжна  література  :  під-

ручник  для  7  класу  загальноосвітніх  навчаль-
них  закладів  /  Є. В. Волощук,  О. М. Слободя-
нюк. —  К. : Ґенеза, 2015.
Ніколенко О. М. Зарубіжна література : під-

ручник  для  7  класу  загальноосвітніх  навчаль-
них  закладів  / О. М. Ніколенко,  Т. М. Конєва, 
О. В. Орлова,  М. О. Зуєнко,  О. І. Кобзар. —  
К. : Грамота, 2015.
Міляновська Н. Р.  Зарубіжна  література  : 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчаль-
них закладів / Н. Р. Міляновська. —  Тернопіль : 
Мандрівець, 2015.
Для полегшення укладання календарно-тема-

тичного планування пропонуємо можливий варі-
ант розподілу годин на вивчення художніх тво-
рів,  розвиток  зв’язного  мовлення,  позакласне 
читання (див. табл. 2).
Нагадуємо,  що  у  пояснювальній  записці 

до  чинної  програми  зазначено:  кількість  годин 
на вивчення розділів і тем є орієнтовною, тому 
вчитель, виходячи з конкретних умов навчання, 
має право самостійно здійснювати перерозподіл 
годин протягом усього навчального року та ви-
користовувати години резерву за бажанням і на-
вчальною необхідністю, а саме для поглиблення 
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Т а б л и ц я   2

Тема за програмою уроки розвитку зв’язного  
мовлення

уроки позаклас-
ного читання

Всього 
годин

56 8 6 70

I СЕМЕСТР

27 4 2 32

Вступ
(2  год.)

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфі-
ка художнього перекладу. Переклад і переспів.

— 2

Билини  і  ба-
лади
(10  год.)

Билина як жанр.  (1  год.)
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». (1 год.)
Балада як жанр фольклору та літератури. Ха-
рактерні  ознаки  балади.  Фольклорні  балади. 
«Король Лір  і  його  дочки».  (1  год.)
«Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєди-
нок  Робіна  Гуда  з  Гаєм  Гізборном»  (1  за  ви-
бором вчителя).  (1  год.)
Літературні  балади.  Йоганн  Крістоф  Фрідріх 
Шиллер.  «Рукавичка».  (1  год.)
Адам Міцкевич.  «Світязь».  (2  год.)
Роберт Льюїс  Стівенсон.  «Балада  про  вересо-
вий  трунок».  (2  год.)

Переказ, близький до тек-
сту  билини  або  балади 
(в окремих частинах  і ці-
лісно) за простим планом
Складання цитатного пла-
ну «Балада про вересовий 
трунок»  Роберт  Льюїс 
Стівенсон  (письмово)

«Садко» 12

 Історичне 
минуле в лі-
тературі 
(10  год.)

Вальтер Скотт.  «Айвенго».  (6  год.)
Зображення трагедії Другої світової війни з різ-
них боків Європи.  (1  год.)
Друга  світова  війна  у  європейській  поезії 
(К. І. Галчинський  («Лист  із  полону»,  «Пісня 
про  солдатів  з Вестерплятте»  та  ін.), А. Мар-
ґул-Шпербер  («Про  назву  концтабору  Бухен-
вальд»), Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлоп-
чики...») та інші —  2—3 твори за вибором учнів 
і  вчителя).  (1  год.)
Василь Володимирович Биков  «Альпійська  ба-
лада».  (2  год.)

Порівняльна  характерис-
тика жіночих  образів  ро-
ману  (леді  Ровена  і  Ре-
бекка) —  письмова
Твір-мініатюра  на  тему 
«Ідея непереможності лю-
дяності»  (за  оповіданням 
«Доля людини»)

 Шолохов М. О. 
«Доля людини»

13

II СЕМЕСТР

30 4 4 38

Духовне ви-
пробування 
людини
(5  год.)

Джеймс Олдрідж.  «Останній  дюйм».  (3  год.)
Редьярд  Кіплінг.  «Балада  про  Схід  і  Захід». 
«Якщо...».  (2  год.)

Діккенс Ч. 
«Пригоди Олі-
вера Твіста»

6

Дружба  і  ко-
хання
(9  год.)

О. С. Пушкін. «19 жовтня 1825 року». (2 год.)
О. Грін.  «Пурпурові  вітрила».  (5  год.)
Вірші  зарубіжних  поетів  про  дружбу  і  кохан-
ня  (Р. Бернс  («Любов»),  Г. Гейне  («Коли  на-
став  чудовий  май...»),  К. М. Симонов  («Жди 
меня...»)  та  інші —  2—3  за  вибором  учнів  і 
вчителя).  (2  год.)

Твір-роздум  «Чи  потріб-
на  казка  у  наш  час»  (за 
повістю-феєрією  О. Гріна 
«Пурпурові  вітрила»).
Урок  виразного  читання 
віршів  зарубіжних  авто-
рів про кохання. (1 год.).

Пушкін О. С. 
«Дубровський»

12

Літературний 
детектив
(5  год.)

Детектив  як  жанр  літератури,  характерні 
ознаки жанру. Жанрове розмаїття  детективів. 
(1  год.)
Едгар Аллан По.  «Золотий жук».  (1  год.)
А. Конан Дойл «Пістрява стрічка», «Спілка ру-
дих».  (2  год.)

Написання власної детек-
тивної  історії

Крісті А.  «Де-
сять негренят»

6

Світова но-
вела
(6  год.)

Новела  як  літературний  жанр,  її  характерні 
ознаки,  різновиди.  (1  год.)
О. Генрі  «Дари  волхвів»,  «Останній  листок». 
(2  год.)
Герберт  Джордж  Уеллс  «Чарівна  крамниця». 
(1  год.)
Рюноске Акутаґава.  «Павутинка».  (2  год.)

6

Сучасна літе-
ратура
(4  год.)

Айзек Азімов  (1920—1992).  «Фах».  (2  год.)
Діана Вінн Джонс  (1934—2011). «Мандрівний 
Замок Хаула».  (2  год.)

Лист другові «Я хочу роз-
повісти про книгу...» (моя 
улюблена  сучасна книга)

Льюїс К. С. 
«Хроніки Нар-
нії»

6

Узагальнення  та  систематизація  матеріалу,  вивченого  протя-
гом року  (2  год.)

2
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вивчення окремого твору, на позакласне читан-
ня, на розвиток зв’язного мовлення.
Також,  на  нашу  думку,  вчителю  доцільно, 

окрім  освітнього  мінімуму  програми,  в  якому 
вказана  література  для  позакласного  читання, 
враховуючи читацький інтерес та рівень розвит-
ку школярів, потребу у формуванні знань літе-
ратурного краєзнавства при складанні календар-
но-тематичного планування передбачити вивчен-
ня творів «золотого фонду» світової літератури, 
тим самим логічно поширюючи та доповнюючи 
список програмних творів.
Великим заохоченням до опанування сучасни-

ми школярами літературних скарбів народів сві-
ту може стати використання в навчальному про-
цесі можливостей Інтернету. Для цього доцільно 
активніше використовувати на уроках зарубіж-
ної  літератури  та  у  позаурочній  діяльності  ін-
формацію,  яка  розміщена  на  відповідних  тема-
тичних  сайтах. Перелік  рекомендованих  сайтів 
елек трон них бібліотек, перелік монографій, по-

сібників,  словників,  довідників  та  періодичних 
фахових  видань  можна  знайти  у  додатку № 2 
до Програми «Сучасна науково-методична літе-
ратура  для  вчителя»,  яка  розміщена  на  сай-
ті Міні стерства  освіти  і  науки  України  (www.
mon.gov.ua) та в журналі «Наша школа» № 4, 
2014 р.
Вчителю зарубіжної літератури потрібно зав-

жди  пам’ятати, що  об’єктом  вивчення  в   курсі 
зарубіжної літератури є художній твір, його ду-
ховно-етична сутність та естетична  природа. Ана-
ліз та інтерпретація літературного  твору мають 
спиратися  на  ґрунтовне  знання  тексту,  осмис-
лення  тексту  цілісно  і  у  докладному  розгляді 
ключових  епізодів.  Тільки  таким  чином можна 
створити  для  сучасного  українського школяра 
умови  перетворення  найважливіших  цінностей 
і  надбань  в  індивідуальний  досвід  особистості, 
унікальну можливість вчитися жити в конкрет-
ному соціокультурному просторі, усвідомлюючи 
його неоднорідність та неоднозначність.

УДК 371.35 : 372.832

о. М. коТеНко,
завідувачка науково-методичної  лабораторії  історичної,   

правової  та  громадянської  освіти ООІУВ

«проектУвання» Діяльності вчителя 
сУспільствознавчих Дисциплін 

на 2015/2016 навчальний рік

Ключові слова:  світогляд,  Державний  стандарт,  суспільствознавча  освіта,  освітньо-виховний  процес,  на-
вчальні програми, розвантаження.

Велике значення для формування світогляду 
молодої  людини,  її  історичного мислення  є  ви-
вчення  вітчизняної  та  світової  історії.  Нагаль-
ною проблемою сучасності є не лише засвоєння 
готових знань, що унеможливлює стрімке збіль-
шення інформації, а й формування вміння само-
стійно здобувати нові знання.
Для  того, щоб  знання,  які  засвоюють  учні, 

стали  елементом  світогляду,  виконували  роль 
дороговказу для молодої людини в її ставленні 
до навколишнього світу —  особливе місце відво-
диться шкільному вчителю. Саме до вчителів іс-
торії звертався президент Національної академії 
педагогічних наук України В. Кремень, зазнача-
ючи, що «освіта має ефективно прищеплювати 
прогресивні й перспективні цінності та життєві 
пріоритети,  що  сприятимуть  успішній  орієнта-
ції і продуктивній діяльності в знаннєвому сус-
пільстві, де головною сферою впливів на люди-
ну є  інформаційна,  з потоками спрямованої  ін-
формації, що постійно збільшується. Тож молоді 
потрібно давати сучасну світоглядну підготовку, 
формувати в неї громадянську позицію,почуття 
національної єдності, патріотизм» [1, с. 9].

Державний стандарт базової і повної загаль-
ної  середньої  освіти  від  2011  року  та шкільні 
програми з історії 2012 року також зорієнтова-
ні на утвердження людиноцентричної освіти, яка 
враховує сутнісні індивідуальні характеристики 
кожного  учня,  розкриває  обдарування  кожної 
дитини і на цій основі забезпечує максимальну 
реалізацію  її  потенціалу  в  суспільстві.  Звісно, 
що  такі  зрушення потребують  оновлення  зміс-
ту і якісно нового підходу до викладання історії.
В  умовах  політичної  нестабільності  укра-

їнського  суспільства,  його  ідеологічної  розріз-
неності  на  вчителя  історії  покладається  вели-
ка відповідальність за долю молодих громадян 
України.
Необхідною  умовою  висококваліфіковано-

го викладання суспільних дисциплін у шкільній 
системі освіти є наявність демократично мисля-
чого, поінформованого та компетентного вчите-
ля, який володіє новими досягненнями та науко-
вими  і  педагогічними  дискусіями  на  національ-
ному й світовому рівнях. Жодна професія не ви-
магає  від  людини  такого  постійного  самоудос-
коналення, як від педагога. Змінилась не лише 
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сума знань, необхідна сучасній людині, ще біль-
ші зміни відбулися у способах вивчення нового.
Сьогодні  вчителі  працюють  над  основними 

завданнями  освітньої  галузі  «Суспільствознав-
ство»: формування в учнів почуття власної гід-
ності,  поваги  до  прав  людини,  гуманістичних 
традицій  та  загальнолюдських  цінностей,  вмін-
ня дотримуватися правил соціально відповідаль-
ної поведінки; визнавати власну ідентичність як 
особистості,  громадянина,  члена  родини,  етніч-
ної, релігійної та локальної спільноти.
Розвиток системи освіти значною мірою за-

лежить від майстерності педагогів в цілому і від 
людських якостей кожного з них. Зміна тради-
ційних  цінностей,  конфлікт  між  стереотипами, 
що склалися, і запитами сьогоднішніх школярів 
спонукають  вчителів  до  цілеспрямованого  роз-
витку професійної компетентності й на цій осно-
ві цілеспрямовано «творити» самого себе.
Необхідність  підвищення  рівня  професійної 

компетентності  підсилюється ще  й  тим факто-
ром, що  переважна  більшість  вчителів   історії 
в нашій області, окрім предмета історії, викла да-
ють ще інші предмети  суспільствознавчого цик-
лу (правознавство, громадянська освіта, ети ка, 
філософія тощо). Таким чином, вони є  носіями 
ціннісного  знання  та  громадянської  практики 
в школі.
Відрадно відзначити, що незважаючи на су-

купність проблем як об’єктивного, так і суб’єк-
тивного характеру, значна частина вчителів істо-
рії Одещини проявляє неабиякий інтерес до під-
вищення свого професійного та інтелектуально-
го рівня, є активними учасниками громадського 
життя регіону та України.
Так,  участь  у  швейцарсько-українському 

проекті  «Розвиток  громадянських  компетент-
ностей  в  Україні —  DOCCU»  надала  можли-
вість  історикам-керівникам  навчальних  закла-
дів  області  (Гузик Н. В. —  м.  Южний,  Ви-
ходець О. В. —  Татарбунарський  район,  Ма-
кан  І. М. —  м.  Одеса,  Пінті М. Д. —  Болград-
ський  район,  Башенко  Т. В. —  м.  Одеса)  та 
вчителям-історикам (Майорський В. В. —  м. Іллі- 
чівськ, Салій М. В. —  Великомихайлівський ра-
йон,  Настечин С. Д. —  Балтський  район,  Ге-
рега О. Г. —  м. Одеса,  Сафіюк О. О. —  Комін-
тернівський район) поширити свої знання з пи-
тань  освіти  для  демократичного  громадянства 
та освіти з прав людини, технологій формуван-
ня  громадянських  компетентностей.  Після  за-
кінчення  навчання  всі  учасники  отримали  Сві-
доцтво  тренера,  що  дає  можливість  для  про-
довження  навчання  вчителів-предметників  об-
ласті  щодо  формування  громадянських  компе-
тентностей.
У  рамках  реалізації  словацько-українського 

проекту  «Європа  в школі»,  учасниками  якого 
були  вчителі  історії  Балтського  (Лекар В. В.), 
Комінтернівського  (Чаплинська О. В.)  районів 
та м. Одеси (Герега О. Г.), підготовлено посіб-
ник тренера. У матеріалах посібника представ-
лено спектр основних питань розвитку Європи 

з акцентами на громадянський вимір та підтрим-
ку ідентичності регіонів.
Сприйняття світу як єдиної системи багато-

гранних форм існування культур, мов, ідей, по-
глядів,  усвідомлення  цього  різноманіття  і  єд-
ності, формування культури міжетнічного і між-
конфесійного спілкування розкриває учасникам 
проект «Культура добросусідства».
Проблеми  виховання  громадянина-патріо-

та  розглядались  суспільствознавцями  області 
на  конференції  «Патріотизм  як  цінність —  че-
рез призму віків та поколінь».
До  конкурсу  «Вчитель  року —  2015»  була 

включена  номінація  «Правознавство».  Кількіс-
ний  та  якісний  результат  участі  в  обласному 
етапі конкурсу розглянемо як один  із показни-
ків роботи методичних служб області:
— Ганущак Н. П. —  ОЗОШ № 60 I—III сту-

пенів Одеської міської ради;
— Круглова  Г. І. —  ОЗОШ № 122 I—III сту-

пенів Одеської міської ради (III місце);
— Лекар В. В. —  НВК «Балтська ЗОШ № 3 

I—III  ступенів —  колегіум» Балтського  райо ну 
(II місце);
— Майорський В. В. —  Іллічівська ЗОШ № 1 

I—III ступенів Іллічівської міської ради (I  місце);
— Ночка Т. О. —  ОНВК «Морський ліцей —  

ЗОШ № 24  I—III  ступенів»  Одеської  міської 
ради.
Одеський  обласний  інститут  удосконален-

ня вчителів проводить роботу щодо активізації 
участі  педагогічних  працівників  у  професійних 
конкурсах через систему постійно діючих семі-
нарів.  Інформація  про  досвід  роботи  перемож-
ців конкурсів висвітлюється на сайтах інститу-
ту та кафедри психолого-педагогічної та суспіль-
но-гуманітарної  освіти.  Але,  напевно,  односто-
ронніх  зусиль  недостатньо:  необхідна  суттєва 
підтримка в районах/містах області.
Самоосвітня,  курсова  підготовка,  участь 

у міжнародних проектах, конференціях,  творчих 
групах,  семінарах,  тренінгах,  майстер-класах, 
конкурсах дають змогу активізувати діяльність 
вчителя історії в освітньо-виховному процесі.
Склалася  певна  система  роботи  з  обдаро-

ваними  учнями,  зокрема,  це  участь  та  успіхи 
у  Все українських  конкурсах  і  олімпіадах.  Так, 
учні  нашої  області  є  активними  учасниками 
щорічного Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості,  присвяченого Шевченківським  дням 
у номінації «Історія України та державотворен-
ня». Учні Джафарової С. Г. (Одеська спеціалізо-
вана школа № 117 I—III ступенів Одеської місь-
кої  ради), Мазури С. І.  (Петрівська  загально-
освітня школа I—III ступенів Комінтернівського 
району), Долгової Н. О.  (Великомихайлівський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа I—III ступенів —  гімназія» Великомихай-
лівського району), Ободовської В. І. (Одеський 
навчально-виховний  комплекс  «Гімназія № 7» 
Одеської  міської  ради),  Войтик М. І.  (Тепло-
дарський міський будинок дитячої та юнацької 
творчості)  стали  переможцями  обласного  ета-
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пу конкурсу. Перемогу на Всеукраїнському ета-
пі конкурсу здобула робота учениці Одеського 
навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7» 
Одеської міської ради Спорінапті Д. А. (вчитель 
Ободовська В. І.).
Напружена праця юних істориків над опану-

ванням історичних дисциплін завершилась успі-
хом. Призером IV етапу Всеукраїнської олімпі-
ади юних  істориків  став  учень  9  класу Одесь-
кої загальноосвітньої школи № 92 I—III ступе-
нів Остапович В. В. (вчитель Аретинська Л. Б.).
У сучасних умовах, коли відбувається процес 

поширення інформації і з’являються різні погля-
ди в оцінці минулого, у викладанні історії вини-
кають деякі проблеми. Величезний обсяг мате-
ріалу, що призводить до перевантаження дітей 
інформацією, незрозумілість історичних концеп-
цій —  все це є причиною того, що учні втрача-
ють інтерес до вивчення історії.
На  виконання  наказів  Міністерства  осві-

ти і науки України від 06.02.2015 № 100 «Про 
розвантаження  навчальних  програм  для  учнів 
5—9 класів загальноосвітніх навчальних закла-
дів»  до  навчальних  програм  з  історії  України, 
всесвітньої історії, правознавства внесено зміни, 
спрямовані на їх розвантаження, врахування ві-
кових особливостей розвитку дитини,  відповід-
ності сучасному розвитку науки та технологій.
Після громадського обговорення та розгляду 

Колегією Міністерства  освіти  та  науки  Украї-
ни зміни до програм були затверджені наказом 
від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін 
до навчальних програм для загальноосвітніх на-
вчальних закладів II ступеня».
Навчальні  програми  зі  змінами  розміще-

ні  на  сайті  Інституту  інноваційних  технологій 
та  змісту  освіти  (http://iitzo.gov.ua/serednya-
osvita-navchalni-prohramy/).  Програми  позбав-
лені жорсткого  поурочного  поділу,  вчителі  мо-
жуть обирати послідовність розкриття навчаль-
ного матеріалу в межах окремої теми, але так, 
щоб не порушувалась логіка його викладу.

Рекомендації щодо викладання 
предметів суспільствознавчого циклу 

в 2015/2016 навчальному році

Історія

В умовах реформування освіти на історію та 
інші суспільствознавчі дисципліни покладаються 
важливі завдання, пов’язані з соціальною адап-
тацією  особистості,  підготовкою  до  активного 
громадського життя та виховання, з одного бо-
ку, й усвідомленням загальнолюдських ціннісних 
орієнтацій, з іншого. Особливої уваги потребує 
формування  історичної  свідомості, що дає змо-
гу критично осмислювати минуле й сучасне та 
прогнозувати майбутнє.
Вивчення історії в загальноосвітніх навчаль-

них  закладах  розпочинається  з  пропедевтично-
го курсу «Вступ до  історії України». Оскільки 

пропедевтичний курс історії є самостійним кур-
сом і не пов'язаний структурно з курсами істо-
рії, що вивчають з 6-го класу, навчання в 5-му 
класі  може  здійснюватися  за  такими  варіанта-
ми програми:
— Історія  України.  Вступ  до  історії. —  К.  : 

Перун, 2005;
— Історія  України.  Вступ  до  історії. —  К.  : 

Освіта, 2013.
Вчителі,  які  працюватимуть  за  програмою 

2005 року, можуть користуватися підручниками, 
що вийшли друком у 2010 році («Вступ до істо-
рії  України»,  автори  В. Власов  та О. Данилев-
ська; «Вступ до  історії України», автор В. Ми-
сан).  Вчителі,  які  оберуть  програму  2013  ро-
ку —  підручниками, що вийшли друком у 2013 
році («Історія України. Вступ до історії», автор 
В. Власов;  «Історія України. Вступ до  історії», 
автори О. Пометун, І. Костюк, Ю. Малієнко).
Для учнів 6 класу чинною є програма «Інте-

грований курс «Всесвітня історія. Історія Укра-
їни» —  К. : Освіта, 2013.
Увага! Для учнів 7 класу —  оновлені програ-

ми 2015 року.
У  новій  редакції  програми  з  історії  Украї-

ни для 7 класу змінено назви розділів. Так роз-
діл I. «Виникнення та становлення Київської Ру-
сі» змінено на «Виникнення та становлення Ру-
сі-України». Відповідно по тексту термін «Київ-
ська Русь» замінено на «Русь-Україна». Також 
зазнали змін назви і текст II і III розділів.
У програмі із всесвітньої історії для 7 класу 

збережено основні структурні одиниці програми 
2013 року: вступні  (2 —  повтор  і вступ), прак-
тичні заняття, узагальнення. Натомість вилуче-
но  оглядові  уроки.  За  рахунок  змісту  скороче-
но тему «Середньовічне місто»: з двох уроків —  
до одного, тему «Монгольська навала на Русь. 
Новгородська боярська республіка. Московська 
держава.  Іван  III»  з  двох  уроків —  до  одного. 
Теми «Розвиток техніки та повсякденне життя 
людини у середні віки», «Житло, одяг, сім’я» —  
об’єднано зі спорідненими темами.
Змінено  теми  окремих  практичних  занять: 

тему  «Походи  вікінгів  та  їх  завоювання» —  
на «Наслідки Хрестових походів»; тему «Хрис-
тиянські храми у житті середньовічних європей-
ців» —  на «Середньовічні школи та університе-
ти. Життя середньовічного студента».
Окремі  уроки  перенесено  в  інші  теми,  зо-

крема, переструктуровано такі уроки: «Франція 
у ХI—ХV ст. Філіп IV Красивий. Столітня вій-
на. Англія в ХI—ХV ст. Вільгельм I Завойовник. 
Генріх  II  Плантагенет.  «Велика  хартія  вольно-
стей».  Війна  троянд»;  «Священна  Римська  ім-
перія,  Італія,  Іспанія  у  Середні  віки»;  «Китай 
часів династії Тан. Завоювання Китаю монгола-
ми. Династія Мін. Досягнення китайської куль-
тури»; «Індія. Касти. Індуїзм. Делійський султа-
нат. Досягнення індійської культури».
У  процесі  планування  уроків  під  час  ви-

кладання  історії України  та  всесвітньої  історії 
в 7 класі варто звернути увагу на те, що за чин-
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ною програмою у деяких темах подається нова 
послідовність  вивчення  навчального  матеріалу 
та  застосовується  проблемно-тематичний прин-
цип його побудови. Вчителю необхідно надава-
ти учням можливість дізнаватися більше про іс-
торичні  факти, що  визначають  епоху,  є  основ-
ними, найсуттєвішими та створюють узагальне-
ну картину минулого, формувати в них розумін-
ня  історичної  хронології,  причинно-наслідкових 
зв’язків, розуміння руху суспільства та історич-
ного прогресу.
Учні  8—9  класів  навчатимуться  за  програ-

мою  «Історія України.  Всесвітня  історія.  5—9 
класи». —  К. : Перун, 2005.
Для 10—11 класів використовуються програ-

ми зі змінами, внесеними у 2014 році. Академіч-
ний рівень та рівень стандарту: програми «Істо-
рія України.  10—11  класи»  (52  години  на  рік, 
1,5  години  на  тиждень);  для  класів  історично-
го профілю: програма «Історія України. 10—11 
класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень):
— до теми «Соціально-економічні перетворен-

ня  в Радянській Україні  (1929—1938 рр.)»  до-
дається  «Голодомор  1932—1933  років —  гено-
цид українського народу»;
— до  теми  «Україна  в  роки Другої  світової 

війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна вій-
на (1941—1945 рр.)» додається «Проголошення 
Акта відновлення Української Держави 30 черв-
ня 1941 р.»;
— до  теми  «Україна  в  перші  повоєнні  роки 

45 —  початок  50-х  рр.»  додається  «Національ-
но-визвольний рух 1944—1954 рр.»;
— до теми «Україна в умовах політичної та 

економічної лібералізації суспільства (середина 
50-х —  середина  60-х  рр.)»  додається  «Участь 
українців  у  повстаннях  в  сталінських  концта-
борах 1953—1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок 
лібералізації».
Програму доповнено персоналіями Л. Лук’я-

нен ка,  І. Кандиби,  А. Горської,  В. Чорновола, 
І. Дзюби та ін.
Для  вивчення  всесвітньої  історії  чинною  є 

програма «Всесвітня  історія. 10—11 класи  (рі-
вень  стандарту/академічний  рівень)».  Програ-
ма  розрахована  на  35  годин  на  рік  (1  година 
на  тиждень).  Для  класів  історичного  профілю 
чинною є програма із всесвітньої історії, що роз-
рахована  на  3  години  на  тиждень  (105  годин 
на рік) (К. : Поліграфкнига, 2010).

Правознавство. Громадянська освіта. 
Філософія

У 2015/2016 навчальному році учні 9-х кла-
сів  навчатимуться  за  програмою  «Правознав-
ство. Практичний курс».
До програми, що була прийнята у 2008 році, 

внесено зміни. Так, із тем окремих розділів ви-
окремлені  питання, що  складають  відтепер но-
ві теми. Ці питання є важливими для розумін-
ня дев’ятикласниками основ правознавства. Та-

ке переструктурування змісту сприятиме більш 
ефективному  опануванню  учнями  основ  право-
вих знань, надасть вчителю можливість застосо-
вувати правові ситуації, опрацьовувати учнями 
фрагменти нормативно-правових актів, загально-
го обговорення правових питань тощо.
У новій редакції програми пропонуються та-

кі окремі теми:
— У  розділі  1:  Що  таке  правовідносини. 

Учасники  правовідносин. Підстави  виникнення 
правовідносин (у попередньому варіанті програ-
ми це було питаннями теми «Що таке право»).
Юридична відповідальність. Види юридичної 

відповідальності. Коли і як особа відповідає за 
правопорушення (у попередньому варіанті про-
грами це було питаннями теми «Що таке право-
порушення і юридична відповідальність»).
— У розділі 3: Що регулює цивільне право. 

Як  реалізувати  й  захистити  особисті  немайно-
ві та майнові права (поява цієї теми викликана 
необхідністю  розуміння  учнями  предмета  пра-
вового регулювання цивільного права, адже їм 
складно засвоїти поняття «право власності» без 
спирання на це).
Хто такі спадкодавець і спадкоємець. Що та-

ке заповіт. Як заповісти майно. Як успадкувати 
майно (така тема існувала у найпершому варіан-
ті програми, вона викликає зацікавленість учнів 
і має практичне спрямування).
— У розділі 5: Право на підприємницьку ді-

яльність.  Як  зареєструватися  фізичною  осо-
бою —  підприємцем  (у  попередньому  варіан-
ті  програми  це  було  питаннями  теми  «Право 
на працю в Україні»).
— У  розділі  6:  Які  відносини  регулює  адмі-

ністративне  право.  Що  таке  адміністративне 
правопорушення.  Види  адміністративних  стяг-
нень. За які адміністративні проступки відпові-
дають  неповнолітні  особи  (у  попередньому  ва-
ріанті  програми  це  було  питаннями  теми  «Які 
відносини регулює адміністративне і криміналь-
не право»).
Години на нові теми виділено за рахунок ско-

рочення та переструктурування навчального ма-
теріалу, вилучення з програми таких тем:
— «Що таке конституція. Конституція Укра-

їни —  основний закон нашої держави. Повнова-
ження органів законодавчої, виконавчої та судо-
вої  влади»  (передбачалося  2  години) —  ця  те-
ма детально розглядається в предметі «Право-
знавство», 10 клас;
— «Як укласти і розірвати трудовий договір. 

Що  записується  в  трудову  книжку. Що  таке 
заробітна  плата» —  ця  тема  детально  розгля-
дається  в  предметі  «Правознавство»,  10  клас;
— «Коли  порушується  кримінальна  справа. 

Як  проводиться  досудове  слідство.  Як  прохо-
дить розгляд кримінальних справ у суді. Права 
та обов’язки учасників кримінального процесу» 
(передбачалося 2 години) —  ця тема є складною 
для  дев’ятикласників,  матеріал  чинних  підруч-
ників  базується  на  Кримінально-процесуально-
му кодексі України, що втратив чинність.
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Вилучено також окремі питання, а саме: які 
середні навчальні заклади існують в Україні; як 
захистити особисті немайнові та майнові права; 
влаштування  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування; роботодавці  та працівники на рин-
ку праці; як знайти роботу; де можуть працю-
вати підлітки; як закон захищає неповнолітніх 
від експлуатації; наслідки злочину для особи та 
суспільства; як не стати жертвою злочину.
Відповідно до змісту розвантаженої програми 

відредаговано й вимоги до навчальних досягнень 
учнів. В окремих темах зменшено їх обсяг, осо-
бливо щодо моделювання учнями правових про-
цесів/процедур  чи  формулювання  особистісно 
ціннісного ставлення (права колонка програми). 
Крім  того,  пропонується  додати  одну  годину 
на узагальнення (після розділу 3) та проводити 
уроки узагальнення у формі практичних занять.
Для  10-х  класів  всіх  профілів  (окрім  пра-

вового) на вивчення правознавства відводиться 
35 годин на рік (1 год. на тиждень), а для пра-
вового профілю —  3 години на тиждень. Чинни-
ми є програми, що вийшли друком у 2010 році 
(К. : Поліграфкнига, 2010).
З метою більш кваліфікованого викладання 

правознавства в загальноосвітніх навчальних за-
кладах  рекомендуємо,  щоб  цей  курс  щорічно 
викладався в школі одним вчителем. До прове-
дення  уроків  з  правознавства,  активізації  пра-
вової роботи варто залучати представників об-
ласних/районних управлінь юстиції. Їх знання і 
практичний  досвід  не  лише  сприятимуть  попо-
вненню знань учнів з правових дисциплін, а й 
підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.
У старшій школі чинними залишаються про-

грами  «Людина  і  світ.  11  клас»,  «Філософія. 
10—11 класи» (К. : Поліграфкнига, 2010).

Курси морально-духовного  
спрямування

Відповідно до Типових навчальних планів за-
гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
українською  мовою  і  вивченням  етики  чи  кур-
сів  духовно-морального  спрямування  (додаток 
13  до  наказу Міністерства  освіти  і  науки,  мо-
лоді  та  спорту  України  від  03.04.2012 № 409 
в  редакції  наказу Міністерства  освіти  і  науки 
України від 29.05.2014 № 664) у 2015/2016 на-
вчальному  році  в  5—6  класах  продовжується 
вивчення  предмета  «Етика»  або  курсів  духов-
но-морального спрямування.
Для шкіл, що користуються іншими Типови-

ми навчальними планами,  ці  курси можуть  ви-
вчатись  за  рахунок  варіативної  складової.  Від-
тепер  Міністерством  рекомендовано  декілька 

програм:  «Етика»  (К.  :  Перун,  2005),  «Хрис-
тиянська етика в українській культурі» (видав-
ництво  «Сім  кольорів»,  2013),  «Біблійна  істо-
рія  та  християнська  етика»  (Полтава  :  АСМІ, 
2011), «Основи християнської етики» (видавни-
цтво «Літера ЛТД», 2011).
Викладання основ християнської етики та ін-

ших  предметів  духовно-морального  спрямуван-
ня в загальноосвітніх навчальних закладах від-
бувається за умови письмової згоди батьків та 
за наявності підготовленого вчителя.
Зміст курсів духовно-морального спрямуван-

ня не передбачає катехізацію, неприпустимим є 
також нав’язування вчителем дітям власних по-
глядів у ставленні до тих чи інших церков, при-
мусу  дітей  до  молитви  під  час  уроків,  відвіду-
вання церковних служб тощо.
Предмети  духовно-морального  спрямування 

слід  викладати  в  тісній  співпраці  з  батьками, 
давати їм можливість відвідувати уроки і поза-
класні заходи з предмета.
Уроки  суспільствознавства —  одні  з  небага-

тьох, які дають можливість працювати з різни-
ми  джерелами  інформації,  при  цьому  розвива-
ти усне мовлення, мислити вголос, аналізувати 
отриману  інформацію,  робити  висновки,  підда-
вати  критиці  теорії,  висловлювати  свої  думки, 
оперувати  здобутими  знаннями,  набувати жит-
тєвого досвіду, враховувати помилки інших. За-
вдання  вчителя —  навчити  учнів  мислити,  уза-
гальнювати, оцінювати та аналізувати, спираю-
чись на свідчення з минулого, а також застосо-
вувати свої знання на практиці.
І, звичайно ж, навчання не буде мати бажа-

ної мети без широкого впровадження інновацій-
них форм і методів роботи, суть яких зводиться 
до такого висновку: виступ вчителя перед кла-
сом  слід  замінити  більш  активним  залученням 
учнів  до  процесу  навчання.  Вони  повинні  вчи-
тися більше працювати  самостійно,  використо-
вуючи  при  цьому  різноманітні  джерела  інфор-
мації. Від того, які джерела будуть використа-
ні на уроці й наскільки ефективно буде органі-
зована робота з ними, залежить успішне засво-
єння знань учнями.
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си. —  К. : Освіта,2013. —  96 с.

3. Про вивчення  базових  дисциплін  у  загальноосвіт-
ніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році  : 
лист Міністерства  освіти  і  науки України  від  26.06.2015 
№ 1/9-305.
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УДК 37.013.73+372.881.11

л. Я. РуСІНоВа,
методист науково методичної  лабораторії  іноземних мов 

ООІУВ

чи варто жахатися змін?

Світ ненавидить зміни,  але це єдина річ, що призводить 
до прогресу.

Чарлз Кеттерінг, 1876—1956

Глобалізаційні та інтеграційні процеси в світі 
обумовлюють необхідність зміни парадигми су-
часної освіти. Суспільство висуває нові цілі, ви-
могам яких має відповідати освіта. Освіта в су-
часній інтелектуально-інформаційній цивілізації 
названа  експертами ЮНЕСКО  основною  стар-
товою точкою, з якою пов'язуються всі інші ви-
ди соціальних змін. Освіта як соціальний інсти-
тут  відповідає  за  своєчасну  і  адекватну  підго-
товку  людей  до  повноцінного  функціонування 
в суспільстві.
Зростаюча мобільність молодих людей з ме-

тою навчання та майбутнього працевлаштуван-
ня,  мобільність  ринку  робочої  сили,  ріст  кіль-
кості  мігрантів,  необхідність  їх  інтеграції  та 
вторинної  соціалізації  обумовили  виникнен-
ня  нових  потреб,  зокрема,  модернізації  змісту 
навчання  іноземних мов, спрямованої на забез-
печення можливості спілкування осіб, що нале-
жать до різних культур, в процесі якого стика-
ються  різні  цінності,  орієнтації,  норми  і  моде-
лі поведінки.
Сьогодні англійська мова як основний засіб 

спілкування  виконує  роль  інструмента, що  за-
безпечує їх мобільність.
Система  мовної  освіти  в  об’єднаній  Європі 

є засобом формування нової генерації європей-
ської  молоді,  основними  рисами  якої  є  мобіль-
ність, культура мови та релігійна толерантність, 
професіоналізм,  відкритість,  відданість  загаль-
нолюдським цінностям.
МОН України не стоїть осторонь цих проце-

сів. Так, розробляється новий Закон «Про осві-
ту», орієнтований на національні інтереси, який 
враховує експертні оцінки з боку структур Єв-
ропейського  Союзу,  про  що  зазначив  заступ-
ник міністра освіти і науки Павло Полянський.
Законопроект  вводить  у  законодавче  поле, 

окрім звичної формальної освіти, що надається 
за освітніми програмами відповідно до держав-
них стандартів у ліцензованих закладах освіти, 
освіту неформальну та інформальну.
Знання,  вміння  та  навички,  здобуті  в  сис-

темі  неформальної  освіти,  тобто  за  організова-
ними  програмами,  але  без  ліцензій,  акредита-
ції  та  інших  форм  державного  контролю,  мо-
жуть  бути  підтверджені  в  системі  освіти  фор- 
мальної.
Цей закон забезпечує можливість будь-кому 

набувати  більш  якісної  освіти,  бо  відомо  що 

«Формальна освіта допоможе вам вижити. Само-
освіта приведе вас до успіху».
Найбільш вразливим для вчителів іноземних 

мов стало повідомлення у своєму Facebook ди-
ректора Українського центру оцінювання якос-
ті освіти Ігоря Лікарчука про те, що за резуль-
татами засідання Колегії Міністерства освіти  і 
науки України від 03.07.2015 року у 2015/2016 
навчальному  році  всі  випускники шкіл  склада-
тимуть ДПА у формі ЗНО з трьох обов’язкових 
предметів: української мови, іноземної мови, ма-
тематики або історії України.
Модернізація  іншомовної  освіти  вимагає  не 

тільки  зміни програм навчання,  а й принципів, 
форм і методів роботи з учнями.
Для розвитку сучасної іншомовної освіти не-

обхідна міжпредметна інтеграція та багаторівне-
вий підхід до вивчення  іноземних мов, орієнта-
ція на міжкультурний аспект оволодіння мовами.
До контексту існуючих підходів до навчання 

необхідно  долучити  пошук  нової  методологіч-
ної основи. Крім того, гуманно-особистісній під-
хід передбачає  інший зміст,  інші відносини,  ін-
ше поводження, інший педагогічний менталітет.
Навчання  мові  відрізняється  від  навчання 

інших  предметів.  Наша  головна  мета —  навчи-
ти спілкуватися. Тому найперше завдання вчи-
теля —  створити  доброзичливу,  дружню  атмо-
сферу в класі, оскільки діти будуть спілкувати-
ся лише тоді, коли вони захочуть щось сказати 
один одному, і не боятимуться бути осміяними. 
Вчитель  відповідає  за  добір  мовного  матеріа-
лу та мовленнєвих зразків, які будуть викорис-
тані на уроці та розробку методики виконання 
завдань, що  допоможе  учням  легше  оволодіти 
ними. Варто пам’ятати, що тільки при  інтегра-
ції  всіх  видів  мовленнєвих  компетенцій  відбу-
вається спілкування, тобто коли ви розумієте і 
вас розуміють у створеній мовленнєвій ситуації. 
Ефективним комунікатором є не  той,  хто  знає 
велику  кількість  слів  та  структур,  а  той,  хто 
вміє при спілкуванні застосовувати навіть обме-
жену кількість структур, тобто слід перенести 
акценти із знаннєвої складової на діяльнісну.
Вчителям  варто  поставитись  до  складання 

календарного плану не формально, а як до пла-
ну дій, виконання якого призведе до очікувано-
го кінцевого результату, який визначається про-
грамовими документами і перш за все навчаль-
ними  програмами,  затвердженими МОН Укра-
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їни, де чітко визначені мовленнєві компетенції, 
якими  мають  оволодіти  учні  на  певному  рівні 
володіння мовою.
Планування  уроків  є  невід’ємним  показни-

ком  професійної  компетенції  вчителя,  складо-
вою  безперервного  професійного  вдосконален-
ня вчителів іноземних мов.
Правильна  постановка  цілей  уроку,  досяг-

ненню  яких  буде  підпорядкована  структура, 
зміст,  методичні  підходи,  є  запорукою  успіху. 
Слід  пам’ятати, що  успіх  складається  з  20 % 
вашого  досвіду  і  кваліфікації  та  з  80 %  обра-
ної  вами  стратегії  дій. Необхідно  ретельно  об-
мірковувати кожен етап уроку, враховувати час, 
потрібний на виконання завдання, постійно за-
питувати себе, чому саме таке завдання, чому 
саме на цьому етапі уроку, що учні отримають, 
чого навчаться, виконуючи це завдання, хто бу-
де  задіяний,  на  яких  учнів  спрямоване  це  за-

вдання, чи охоплені учні всіх навчальних стилів, 
чи інтегровані всі види мовленнєвої діяльності...
Тільки змінюючи самих себе, своє ставлення 

до  роботи,  до  оточуючих  людей,  тільки  відчу-
ваючи відповідальність за долю своїх учнів, ми 
зростаємо морально, духовно, професійно.
Зміни  не  відбуваються  миттєво,  це  процес, 

який  вимагає  копіткої,  послідовної  роботи.  То 
чи варто лякатися змін, чи краще сприйняти їх 
як нову подорож, під час якої ми маємо змогу 
пізнати свої  здібності,  відкрити нові  грані  сво-
їх можливостей, долучитися до нових знань, зу-
стріти багато однодумців, які допоможуть нам 
подолати невпевненість, труднощі і досягти про-
фесійних успіхів?
Ми  чекаємо  на  ваші  запитання,  пропозиції, 

міркування,  відгуки  на  сайті  «Навчально-мето-
дичний  центр  іноземних  мов Одеського  облас-
ного інституту удосконалення вчителів».

Вчителям болгарської мови та літератури в Україні

УДК 371.315.811.163.2

Н. С. БуЗиЯН,
методист  в  научно-методическа  лаборатория  на   езиците 
и  литературите  на  националните  малцинства  в  катедра 
«Методика  на  обучението  на  чуждестранни  езици  и  ези-

ците на националните малцинства в ООИУУ»

метоДически препоръки за Учителите 
по български език и литератУра

Резултати и перспективи на изучаването 
на българския език и литература

Както и поредните години, отчитайки резул-
татите от съвместната ни работа за популяризи-
ране на българския език и българската култу-
ра, историята на нашата прародина, така и пла-
нирайки по-нататъшната ни дейност, трябва да 
отбележа следното:  2015  година  се  знаменува-
на с няколко  годишнини, такива като 1200  го-
дини  от  рождението  на Св. Методий,  1175  го-
дини  от  рождението на Св.Климент Охридски, 
690 години от рождението на Патриарх Евтимий 
Търновски, 165 години от рождението на Иван 
Вазов и 130 години от обявяването на Съедине-
нието на Източна Румелия и Княжество Бълга-
рия. Не по-малка значима в това отношение ще 
е 2016 година, в която се навършват 1190 годи-
ни от рождението на Св. Константин-Кирил-Фи-
лософ, 1140 години от рождението на Св.Иван 
Рилски —  най-голям  български  светец,  патрон 

на българския народ,  140  години от Освобож-
дението на България от османско робство и 140 
години от гибелта на Христо Ботев. Всичко това 
ни  прави  съпричастни  и  трябва  да  ни  вдъхно-
вява на плодотворна и успешна работа, в коя-
то нашите творчески учители и талантливи де-
ца  винаги  са  били  достойни  за  пример  и  гор-
дост.  Тази  година  за  първи  път  българчетата 
от Одеска област взеха участие във Всеукраин-
ската олимпиада по български език и литерату-
ра като станаха победители (табл. 1).
Изпълнявайки  Конституцията  на  Украй-

на  (член  10),  Закона  на  Украйна  «Про  мови 
в Українській РСР», Закона  на Украйна  «Про 
освіту»,  Закона  на Украйна  «Про  загальну  се-
редню освіту», Департаментът на образование-
то и науката при Одеската областна държавна 
администрация  и Одеският  областен  институт 
за  усъвършенстване  на  учителите  извършват 
систематична  работа  за  осигуряването  на  кон-
ституционните права на гражданите по изучава-



’15 97«Íàøà øêîëà», ¹ 4

нето на майчиния език и литература, използва-
нето на родния език като средство за общува-
не, съхраняване и развитие на родната култура.
Проблемите  и  перспективите  в  развитието 

и  изучаването  на  българския  език  в  училища-
та  с  български  състав  ученици  са  главни  те-
ми  в  дейността  на Лабораторията  на  езиците 
на  националните  малцинства  при Одеския  ин-
ститут за усъвършенстване на учителите, насо-
чена за развитието на родния език, в случая —  
на българския.
Учебната дейност през 2015\2016 учебна го-

дина в началния курс по български език в учи-
лищата с български състав ученици ще се осъ-
ществява  по Програма  по  български  език  за 
1—4  клас  (авт.  В. М. Терзи,  Т. Г. Бучацка)  ут-
върдена  от МОН на Украйна,  2012. В  помощ 

за  учениците  в  началното  училище  може  да 
послужи  учебно-методическото  пособие  «Че-
тем  с  наслада»:  Съставители:  Н. С. Бузиян, 
Н. В. Кара,  С. И. Драгнева. —  Киев:  «Навчаль-
на  книга»,  2007  г.  В  5—7  клас ще  се  работи 
по Програма по български език (5—9 клас), ут-
върдена от МОН на Украйна, 2012 г. (авт. Бу-
зиян Н. С.,  Кара Н. В.,  Пеева В. Д.,  Арнауто-
ва Н. А.),  в 8—11 клас ще се работи по Про-
грама  по  български  език  (5—12  клас),  утвър-
дена от МОН на Украйна, 2005 г.(авт. Л. Я Ро-
манова, М. А. Матев). Обучението по българска 
литература  в  10—11  клас  ще  се  осъществя-
ва  по  Програма  по  българска  литература  за 
10—11  клас  (авт.  Бузиян Н. С.,  Кара Н. В., 
Пеева В. Д.),  утвърдена  от МОН  на Украйна, 
2015 г.

Т а б л и ц а   1

Резултати от областната и Всеукраинската олимпиада по български език и литература

№ Собствено и фамилно 
име клас Ниво на олим-

пиадата Място училище учител

 1 Анастасия Неруца   9 всеукраинско I ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. В. Кара

 2 Тетяна Изотова 10 всеукраинско I ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. А. Арнаутова,
Н. В. Кара

  3 Мария Гайдаржи 10 всеукраинско II Городненско СОУ, Болградски р-н Г. Д. Буюкли

  4 Росина Кичук 11 всеукраинско I ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. В. Кара

 5 Виолетта Димитрова 11 всеукраинско II ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. В. Кара

  6 Владислав Недов   9 областно I Български  културно-просветителски 
център  «Аз  Буки  Веди».  Болград-
ски р-н

О. В. Гайнц

  7 Анастасия Неруца   9 областно II ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. В. Кара

  8 Катерина Ганчева   9 областно II ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Ц. П. Кучева

  9 Сергей Тукусер   9 областно III Главанско СОУ, Арцизски р-н В. А. Кисса

10 Александра Тукусер   9 областно III Български  културно-просветителски 
център «Аз Буки Веди». Одеса

М. И. Чепразова

11 Каролина Ушанлъ 10 областно I Български  културно-просветителски 
център  «Аз  Буки  Веди».  Болград-
ски р-н

О. В. Гайнц

12 Мария Гайдаржи 10 областно II Городненско СОУ, Болградски р-н Г. Д. Буюкли

13 Геннадий Челак 10 областно III Виноградовско СОУ, Арцизски р-н С. И. Иванов

14 Анна Водник областно III Български  културно-просветителски 
център «Аз Буки Веди». Одеса

М. И. Чепразова

15 Светлана Гроздева областно I Български  културно-просветителски 
център  «Аз  Буки  Веди».  Болград-
ски р-н

О. В. Гайнц

16 Росина Кичук 11 областно II ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. В. Кара

17 Виолетта Димитрова 11 областно III ОЗ «Болградска гимназия «Г. С. Ра-
ковски»

Н. В. Кара

18 Надежда Кравченко 11 областно III Новотрояновски  УВК,  Болградски 
р-н

Л. П. Кара

19 Карина Михайлова 11 областно III Български  културно-просветителски 
център «Аз Буки Веди». Одеса

Е. А. Гержик
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Преди  да  започнем  новата  учебна  година, 
трябва  да  си  спомним  за  основните  методи-
чески  и  организационни  проблеми.  Учителите 
по  български  език  знаят,  че  целта  на  обуче-
нието по български език се определя от основ-
ната функция на езика като средство за общу-
ване.  Необходимото  условие,  за  да  се  постиг-
нат резултати в развитието на книжовно-кому-
никативните  навици  на  учениците,  е  работата 
по преодоляването на диалектните отклонения 
в речевата им практика. За съжаление, повече-
то  учебници  и  методически  пособия,  които  се 
използват днес в училищата, не са адаптирани 
за  преподаване  в  украинските  училища,  зато-
ва към учебниците, издадени в България,  учи-
телите  самостоятелно  трябва  да  подбират  ма-

териали и упражнения, което усложнява рабо-
тата им. Но пък това  ги кара да бъдат актив-
ни и творчески да похождат към преподаване-
то като цяло.
Предлагам  в  статията  примерно  тематич-

но разпределение по български език за 7 клас 
(Програма по български език в 5—9 клас,  ут-
върдена от МОН на Украйна, 2012 г. (авт. Бу-
зиян Н. С.,  Кара Н. В.,  Пеева В. Д.,  Арнауто-
ва Н. А.)  и  тематично  разпределение  по  бъл-
гарски  език  за  4  клас  (Програма  по  бъл-
гарски  език  за  1—4  клас  (авт.  В. М. Терзи, 
Т. Г. Бучацка)  2012г.,  съставени  от  учителите 
от  Болградската  гимназия  Наталия  Георгиев-
на Богдева и Наталия Анатолиевна Арнаутова  
(табл. 2).

Т а б л и ц а   2
7 к л а с

(2 часа седмично, 70 часа годишно. От тях за обобщение и преговор — 6, за нови знания — 15, 
за контрол — 4, за развитие на свързаната реч — 30, за упражнения — 15)

№ Глобална тема, подтеми Брой 
часове Вид на урока

I. Текст. Стил. 12

1,  2 Текст. Подбор на думите в  текста. Контекстови  синонимии.  2 Н/З,  упр

3,  4 Публицистичен  стил.
Особености на публицистичния  текст. Слушане и  разбиране  на  текстове  от  пуб-
лицистичен  стил.

 2 н/з,  упр

5,  6 Определяне на сюжетната линия на прослушания текст. Публицистични жанрове.  2 н/з,  упр

7 Темата  и  съдържанието  на  диалога.  Съставяне  на  диалог  с  помощта  на  опорни 
думи и  самостоятелно.

 1 РСР

8 Подробен  план  за  собствено  изказване.  Масовата  комуникация  като  общуване 
(радио,  телевизия,  интернет,  печат).

 1 РСР

9 Особености  и  строеж  на  текст-повествование.  Видове  и  начини  на  междуфразо-
ва  връзка.
Четене наум.

 1 РСР

10 Рецитиране на  стихотворение.  1 РСР

11 Определяне  на  структурно-смисловите  компоненти  на  текста.  Съставяне  на  кра-
тък и разширен план на прочетеното.

 1 РСР

12 Тематична атестация по 1 тема.  1 обобщ

II. лексика. Фразеология. 10

13,  14 Заемки и  чуждици.  2 Н/З,  упр

15,  16 Паронимите в българския  език. Междуезикови пароними  2 Н/З,  упр

17 Съставяне на диалог с помощта на  готови клишета въз основа на текста Учили-
ще и училищни  занимания

 1 РСР

18 Устно  съчинение  с  повествователен  характер  в  рамките  на  упоменатите  сфери 
на общуване.
Природа и  сезони.

 1 РСР

19 Развиване на слуховото възприемане и разбиране речта на събеседника в рамки-
те на  възрастовата  тематика,  на  текстове от различен  стил,  тип и жанр

 1 РСР

20 Делова документация. Покана.  1 РСР

21 Зрително-слухова диктовка.  1 конт

22 Тематична атестация по 2 тема.  1 обобщ

III. Морфология. 1 част 10

23 Глагол. Основна форма на  глагола.  1 Н/З

24,  25 Първични и производни  глаголи. Представки  за  образуване на  глаголи  2 Н/З,  упр
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Продължението на таблицата

№ Глобална тема, подтеми Брой 
часове Вид на урока

26 Лице и  число на  глагола.  1 Н/З

27 Спомагателният  глагол  съм  1 РСР

28 Завършване  на  изказването  с  дадено  начало.  Кратко  предаване  на  съдържание-
то на  гледан филм.

 1 РСР

29 Работа с книга като източник на научна информация: предисловие, таблици, схе-
ми. Аудиране

 1 РСР

30 Разгръщане  на  диалогичните  реплики  в  монологично  изказване.  Съобщение  въз 
основа  на  прочетеното,  видяното,  чутото.  Речева  тема  „Български  традиционни 
празници»

 1 РСР

31 Формиране  на  умения  да  се  намира  в  текста  конкретна  информация  и  използва-
нето й за собствени изказвания. Архитектурните забележителности на България.

 1 РСР

32 Тематична атестация по 3 тема.  1 обобщ

IV. Морфология. 2 част. 12

33 Спрежение на  глагола. Преходни и непреходни  глаголи.  1 Н/З

34,  35 Вид на  глагола  2 Н/З,  упр

36 Залог  1 Н/З

37 Самостоятелно разширяване на репликите на диалога спрямо контекста и комуни-
кационната  задача. Възпроизвеждане  на  прослушан  или  проочетен  диалог —  въз 
основа на използване на  художествен  (публицистичен)  текст.

 1 РСР

38 Устно съчинение Любовта между хората е най-голямата ценност.„Направи добро 
и  го  хвърли в морето.»

 1 РСР

39,  40 Писмен преразказ по даден план.  2 контр

41 Перефразиране,  еквивалентна  замяна.
Определяне на начините на  свързване в  текста.

 1 РСР

42 Речева  тема:  «На  покупки».  Съставяне  на  диалози  по  една  тема  в  различни  си-
туации на общуване. Диалог.

 1 РСР

43 Слухова диктовка  1 контр

44 Тематична атестация по 4 тема.  1 обобщ

V. Морфология. 3 част. 12

45,  46 Време на  глагола.
Сегашно и бъдеще време на  глагола.

 2 Н/З,  упр

47,  48 Наречие. Видове,  произнасяне,  правопис и употреба.  2 Н/З,  упр

49 Четене  наум.  Български музеи  и  етнографски  комплекси.  Етнографски  комплекс 
«Етъра»

 1 РСР

50 Кратко  и  подробно  възпроизвеждане  на  прослушания  текст.  Национални  симво-
ли на България.

 1 РСР

51,  52 Писмено  съчинение-повествование по даден  сюжет. При баба и  дядо на  село.  2 РСР

53 Изразително четене на глас на художествени, научни, публицистични текстове —  
след извършване на изпълнителски  анализ.

 1 РСР

54 Устен подробен преразказ на  текст-повествование  1 РСР

55 Превод  от  украински  (руски)  език  на  текстове,  съдържащи  описание  на  външ-
ността на човека, условията на труд, разсъждения. Откриване на лексикално-гра-
матически различия между изходния  текст и  вариантите на превода.

 1 РСР

56 Тематична атестация по 5 тема  1 обобщ

VI. Морфология. 4 част.  9

57,  58 Неизменяеми части  на речта:  предлози,  съюзи,  частици.  2 Н/З,  упр

59 Междуметия и  звукоподражателни думи  1 Н/З

60 Избирателно  аудиране  на  отделни  фрагменти  от  текста  със  задачи  за  състявя-
не на  тези.

 1 РСР

61 Устен  сбит преразказ на  художествен  текст  1 РСР

62 Установяване  на  граматическите  особености  между  записаните  и  прослушаните 
изречения. Аудиране.

 1 РСР
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Завършване на таблицата

63 Сравнение  на  два  фрагмента  от  прослушания  текст  с  цел  да  се  определи  нали-
чието на нова информация. Прогнозиране на съдържанието на текста.  (по отдел-
ни  тези  на  текста).  Прогнозиране  съдържанието  въз  основа  на  заглавието,  про-
четения фрагмент от  текста.

1 РСР

64 Формиране  на  читателски  интерес.  Четене  на  различни  по  обем  текстове  от  на-
учен  стил. Обогатяване на речниковия  запас.

1 РСР

65 Тематична атестация по 6 тема 1 обобщ

65 Тематична атестация по 6 тема 1 обобщ

66—70 Повторение 5 упр

Т а б л и ц а   3
Тематично разпределение по български език в 4 клас

(Сведения за часовете: 2 часа седмично, 70 часа годишно. От тях: за обобщение и преговор — 6, 
за нови знания — 22, за развитие на свързаната реч — 34, за упражнения — 9)

№ Глобална тема, подтеми Брой 
часове Вид на урока

I. Текст 10

1 Повторение на изученото в  трети клас.  1 упр

2 България  е  историчната  ни  родина.  Украинският  и  българският  език  като  дър-
жавни  европейски  езици.

 1 РСР

3,  4 Редактиране на  текст. Видове редактиране.  2 н\з,  упр

5 Тема и  главна мисъл на  текста. Развитие на умението  за  озаглавяване.  1 н\з

6 Диференциране на художествен, разговорен и научен текст (на практическа основа).  1 РСР

7
8

Видове  съчинения  (описание,  повествование,  разсъждение).  Дневен  режим.  Лич-
на  хигиена.

 2 РСР

9 Преписване на  текст.  1 РСР

10 Тематична атестация по 1 тема  1 обобщ

II. Синтаксис 11

11 Изречение.  Видове  изречения  по  цел  на  изказване  (съобщителни,  въпросителни, 
подбудителни,  възклицателни).

 1 н\з

12 Главни  части на изречението. Обща представа  за  второстепенните  части.  1 н\з

13
14

Развитие  на  навиците  за  диалогичната  реч. Формиране  на  уменията  за  задаване 
и  отговаряне на  въпроси. Какво ядем. Обръщение.

 2 РСР,  упр

15 Развитие на  свързана монологична реч. Нашата празнична маса.  1 РСР

16 Разбиране на съдържанието на устен текст с помощта на езиковата догадка въз 
основа на изучения  езиков материал. Аудиране на  художествен  текст.

 1 РСР

17,  18 Просто и  сложно изречение.  2 н\з

19 Преодоляване  на  диалектните  отклонения  в  писмената  речева  практика  на  уче-
ниците.

 1 РСР

20 Писмен преразказ на  текст.  1 РСР

21 Тематична атестация по 2 тема.  1 обобщ

III. Фонетика. Словообразуване. 11

22 Звуков  състав на думата.  1 н\з

23 Твърди и меки  съгласни.  1 н\з

24 Потъмняване на  гласните,  удвояване на  съгласните.  1 РСР

25 Производни и непроизводни думи. Сродни думи.  1 н\з

26,  27 Сложни думи. Състав на думата.  2 н\з,  упр

28 Формиране  на  умението  да  се  правят  изводи  по  съдържание  на  прочетеното,  за 
разкриване на темата, изобразяване на героите и събитията. С. Минков. Как гар-
джето  стана певец.

 1 РСР
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Завършване на таблицата

№ Глобална тема, подтеми Брой 
часове Вид на урока

29 Свързано  изказване  (пълно,  разгърнато,  завършено)  с  обем  до  7–8  изрече-
ния. Почивният ми ден.

1 РСР

30 Четене на  глас  (с бързина 80—105 думи на минута) 1 РСР

31 Слухова диктовка.  (70–90 думи) 1 РСР

32 Тематична атестация по 3 тема. 1 обобщ

IV. Морфология. 1 част 11

33,  34 Съществително име. Род и  число на  съществителните имена. 2 н\з,  упр

35 Преодоляване  на  диалектните  отклонения  в  устната  речева  практика  на  уче-
ниците. Облекло и  обувки. Диалог.

1 РСР

36 Усъвършенстване на навиците  за  самопроверка. 1 РСР

37,  38,  39 Членуване на  съществителните имена. Членуване на  съществителните от м.р. 3 2 н\з,  упр

40 Развитие  на  навиците  за  съзнателно  четене  на  текста  с  цел  да  се  намерят 
отговори на  въпроси.

1 РСР

41 Съставяне на устно  съчинение по картина или поредица рисунки. 1 РСР

42 Четене наум. Котаракът в  чизми. Формиране на интерес към четенето. 1 РСР

43 Тематична атестация по 4 тема.
Проверка на правописните умения и навици.

1 обобщ

V. Морфология. 2 част 12

45,  46 Прилагателно име. Род,  число,  степенуване на прилагателните имена. 2 н\з

47 Животни. Описание на любимото животно. 1 РСР

48 Членуване на прилагателните. 1 н\з

49 Възпитаване на емоционално отношение към литературните произведения. Но-
вите дрехи на царя.

1 РСР

50,  51 Числително име. Бройни и редни  числителни до 1000. 2 н\з

52 Поправяне на  грешки в писмена  езикова практика. При лекаря. 1 РСР

53 Писмо. Честитка. Оформяне на  честитки. 1 РСР

54 Редактиране на  текст  с помощта на правописен речник и  самостоятелно. 1 РСР

55 Четене на  глас  с  граматична  задача. 1 РСР

56 Тематическа атестация по 5 тема. 1 обобщ.

VI. Морфология. 3 част. лексикология. 12

57 Глагол. Лице и  число на  глагола. 1 н\з

58 Сегашно и бъдеще време на  глагола. 1 н\з

59
60

Минало  свършено и минало несвършено време на  глагола. 2 н\з,  упр

61 Разбиране на съдържанието на текст с помощта на контекста и езиковата до-
гадка  (въз  основа  на  изучения  езиков  материал  и  на  собствения  речев  опит 
на учениците). Аудиране.

1 РСР

62 Съставяне  на  диалози  от  различен  тип:  диалог–обмяна  на  мисли.  Природни 
обекти  (гори,  планини,  езера, морета,  реки и  т.н.).

1 РСР

63 Местоимения. Употреба на пълни, кратки и падежни форми на местоименията. 1 н\з

64 Редактиране на диалектните отклонения при употреба на местоименията. 1 РСР

65 Празници и народни обичаи. Обща представа за синонимии, антонимии, омоними. 1 РСР

66 Славянската писменост. Обща представа  за фразеологизми. 1 РСР

67 Съчинение-описание по  серия картини. 1 РСР

67 Тематична атестация по 6 тема. 1 обобщ

68,  69,  70 Повторение на изученото в 4  клас
Редактиране на  текстове.

3 2 упр
РСР
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Критерии за оценяване

При оценяването на устни и писмени рабо-
ти учителите трябва да използват критерии, оп-
ределени  със  заповедта  на МОН  на  Украйна 
от 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієн-
товних вимог оцінювання навчальних досягнень 
учнів  із базових дисциплін у системі загальної 
середньої  освіти»  і  додаток  до  наказу  Мініс-
терства  освіти  і  науки  України  від  28.01.2014 
№ 1/9-74  «Інструктивно-методичні  матеріали 
щодо  контролю  та  оцінювання  навчальних  до-
сягнень  учнів  початкових  класів  загальноосвіт-
ніх навчальних закладів».

Курсове за повишаване  
на квалификацията  

на учителите

Систематично  се извършва работа по пови-
шиване квалификацията на учителите български 
език и литература. На базата на нашия институт 
и в преквалификационните институти на Бълга-
рия всяка година преминават квалификация по-
вече от 50 учители по български език.

През 2016 г. ще се провеждат двуседмични 
курсове.  Заявките  се  подават  през  септември. 
Задължително е заявката да се дублира в Ла-
бораторията  от  самите  учители  (писмено  или 
устно на телефон 729-41-12).

Полезни интернет-мрежи

МОН на Украйна —  www.mon.ua
Департаментът  на  образованието  и  наука-

та —  www.osvita.odessa.gov.ua
Одески областен институт за усъвършенства-

не на учителите —  www.osvitaodessa.org
Катедра на научно-методическа лаборатория 

на  националните  малцинства-www.nmlnacion.
wix.com
МОМН на България —  www.mon.bg
Държавна  агенция  за  българите  в  чужби-

на —  www.aba.government.bg

Пожелавам на всички учители по български 
език и литература успех в благородната им дей-
ност! Бъдете все така всеотдайни и горди с то-
ва, което всекидневно правите за българчетата 
от Одеска област.

Вчителям молдовської мови та літератури в Україні

L. I. FETESCU,
metodistă,  laboratorul  ştiinţifico-metodic  al  limbilor  şi 

literaturilor naţionale,  IRPCDO

RECOMANDAŢII METODICE REFERITOR 
LA STUDIEREA LIMBII MOLDOVENEŞTI ŞI LITERATURII 

(MOLDOVENEŞTI ŞI UNIVERSALE)  
CURS INTEGRAT ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2015/2016

Indіcaţіі metodіce

Limba moldovenească

Procesele  transformatoare  care  au  loc  în  ţa-
ră şi în lume pun în faţa învăţămîntului noi sar-
cini  ştiinţifico-metodice.  Învăţămîntul  trebuie să 
reorienteze  formarea  elevului  ca  personalitate 
cu un nou  tip de gîndire,  să modeleze omul  în 
stare  să  creeze  şi  să  perceapă  schimbările  ca-
re  au  loc  în  societate,  deci  să  transforme  ele-
vul  într-o  personalitate  capabilă  de  a  se  auto- 
realiza.

Originalitatea  limbii moldoveneşti  constă  în 
primul rînd în faptul, că ea realizează două func-
ţii  social-reale de dezvoltare a şcolarului,  instru-
irii  şi educării  lui —  funcţia cunoaşterii  şi  reglă-
rii  comunicării  cu  societatea  şi  funcţia  asigură-
rii intelectuale, spiritual-morale şi emoţionale de 
formare a personalităţii.
Limba maternă formează conştiinţa naţională, 

contribuie la identificarea naţională. Astfel, limba 
moldovenească pune baza sferei de cunoaştere a 
personalităţii, asigură dezvoltarea intelectului ei.
Vă reamintim, că sarcina principală a studie-

rii limbii moldoveneşti este pregătirea generaţiei 
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noi care va cunoaşte  limba avînd un nivel  înalt 
de competenţă comunicativă, care se bazează pe 
sistemul  de  cunoştinţe  despre  limbă,  structura 
ei  gramaticală  şi  are  un  vocabular  bogat,  a  în-
suşit normele principale ale  limbii  literare,  este 
capabil  să-şi  exprime  părerile  personale,  oral  şi 
scris,  în orice stil şi gen literar, deoarece limba 
maternă formează nivelul spiritual şi  intelectual 
al personalităţii.
În  anul  de  învăţămînt  2015/2016  instruirea 

în clasele 5—7 se va realiza  în baza următoare-
lor programe:
— în clasele 5—7 în baza programelor pentru 

clasele 5—9 a instituţiilor de învăţămînt general 
Limba moldovenească. Programe pentru  institu-
ţiile de învăţămînt general cu limba moldoveneas-
că de predare. Autori: V. V. Chiosea, L. I. Fetes-
cu, Odesa, «BMB», 2013 (cu schimbări, întărite 
prin ordinul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiin-
ţei din 29.05.2015 № 585).
— în clasele 8—9 în baza programelor pentru 

clasele 5—12 a  instituţiilor de  învăţămînt gene-
ral Limba moldovenească. Programe pentru insti-
tuţiile  de  învăţămînt  general  cu  limba moldove-
nească de predare. Autori: V. V. Chiosea, L. I. Fe-
tescu, Cernăuţi, «Bucrek», 2005.
— în  clasele  5—9  cu  limba  ucraineană  sau 

rusă de predare a  instituţiilor de  învăţămînt ge-
neral: Limba moldovenească.Clasele  5—9.  Pro-
grame  pentru  instituţiile  de  învăţămînt  general 
cu limba ucraineană sau rusă de predare. Autori 
L. I. Fetescu, L. P. Strat, Odesa, «BMB», 2013;
Programele  sînt  amplasate  pe  syteul Minis-

terului Învăţămîntului şi Ştiinţei: http://old.mon.
gov.ua/ua/activity/education/56/692/educatio-
nal_programs/1349869088/.
Instruirea  în clasa a 10-a se va  face  în baza 

programei pentru clasele 5—12 a instituţiilor de 
învăţămînt general: Limba moldovenească. Clasa 
a 10-a. Programe pentru instituţiile de învăţămînt 
general cu limba moldovenească de predare. Au-
tori: V. V. Chiosea, L. I. Fetescu, Cernăuţi, «Bu-
crek», 2005. În clasa a 11-a instruirea se va efec-
tua  în  baza  programei  pentru  clasele  a  11-a  in-
stituţiilor de învăţămînt general cu limba moldo-
venească de predare  întărită prin  ordinul Minis-
terului  învăţămîntului  şi Ştiinţei din 28.10.2010 
№ 1021. Autori: V. V. Chiosea, L. I. Fetescu sau 
în revista (Naşa şkola № 4, 2011).
În  clasele  10—11  se  vor  folosi  aceleaşi  pro-

grame ca şi în instituţiilor de învăţămînt general 
cu limba moldovenească de predare, ţinînd cont 
de numărul de ore propus de Planul învăţămînt.
Pentru realizarea în practică a învăţămîntului 

pe profiluri, la limba moldovenească şi literatură 
în dependenţă de profil se acordă un anumit nu-
măr de ore. În şcolile unde avem clase cu profil 
filologic,  social-umanitar,  tehnologic, matematic 
ş.a.  la  alcăturea  programelor  pentru  aceste  cla-
se profesorii  se  vor bază pe programele  enume-
rate mai sus.
Atragem  atenţia  profesorilor  la  schimbările 

efectuate în programele pentru clasele 5—9.

Este îmbucurător faptul că s-a mărit esenţial 
numărul de ore la limba maternă în clasele 5—7.
În  clasa  a  5-a  numărul  de  ore  pentru  studi-

erea  limbii moldoveneşti  în  instituţiile  de  învă-
ţămînt  general  cu  limba moldovenească  de  pre-
dare s-a mărit cu o oră.
În clasa a 5-a numărul de ore la studierea lim-

bii moldoveneşti  în instituţiile de învăţămînt ge-
neral cu limba ucraineană sau rusă de predare a 
rămas acelaş (2 ore).
În clasa a 6-a numărul de ore la studierea lim-

bii moldoveneşti  în instituţiile de învăţămînt ge-
neral cu limba moldovenească de predare s-a mă-
rit cu 1,5 ore.
În clasa a 6-a numărul de ore la studierea lim-

bii moldoveneşti  în instituţiile de învăţămînt ge-
neral cu limba ucraineană sau rusă de predare a 
rămas acelaş (2 ore).
În clasa a 7-a numărul de ore la studierea lim-

bii moldoveneşti  în instituţiile de învăţămînt ge-
neral cu limba moldovenească de predare s-a mă-
rit cu 0,5 ore.
În clasa a 7-a numărul de ore la studierea lim-

bii moldoveneşti  în instituţiile de învăţămînt ge-
neral cu limba ucraineană sau rusă de predare a 
rămas acelaş (2 ore).
Conform Planurior  de  învăţămînt  2015/2016 

şi  programelor  numărul  de  ore  rezervat  pentru 
studierea  limbii  materne  şi  literaturii  moldove-
neşti  şi  universale  (curs  integrat)  în  şcolile  cu 
limba de predare moldovenească (clasele 5—11), 
este următorul:

Obіecte de studіu Numărul de ore săptămînale pe clase

Clasele 5 6 7 8 9 10 11

Limba moldove-
nească

3 3,5 2,5 2 2 1 1

Curs  integrat. Li-
teratura  (moldove-
nească  şi  univer-
sală)

2 2 2 2 2 2 2

Ore  pentru  studierea  limbii  moldoveneşti 
în  clasele  1—11  în  şcolile  cu  limba  de  preda-
re  ucraineană  sînt  rezervate  în  partea  invariati-
vă a Planului de învăţămînt iar în clasele 1—11 
în  şcolile  cu  limba  de  predare  rusă  sînt  rezer-
vate  în  partea  variativă  a  Planului  de  învăţă- 
mînt.
În revista «Naşa şkola» № 4, 2014 puteţi gă-

si tăbliţele în care se dau parametrii în baza că-
rora se vor înfăptui lucrările de control în clasele 
8—11 la limba moldovenească în şcoala cu limba 
moldovenească de predare şi  în şcoala cu limba 
de predare ucraineană şi rusă în care limba mol-
dovenească se învaţă ca obiect.
În  tăbliţa  următoare  se  dau  parametrii  du-

pă  care  se  vor  înfăptui  în  clasele  5—7  lucrări-
le de control  în şcolile cu  limba moldovenească 
de predare.
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Numărul lucrărіlor de control pentru şcolіle cu lіmba 
de predare moldovenească

Clase 5 6 7

Semestre I II I II I II

Parametrіі controluluі
Cunoştinţe şi abilităţi de limbă 4 4 3 3 3 3

Audiere — 1 — 1 — 1

Comunicare:
— dialog

— 1* — 1* — 1*

— expunere  orală — 1* — 1* — 1*

— compunere  orală — 1* — 1* — 1*

Citire:
— în gînd

— 1 — 1 — 1

— cu voce — 1* — 1* — 1*

Scrierea:
— dictare  auditivă

— 1 — 1 — 1

— dictare  vizual-auditivă — — — — 1 —

— Copiere 1 — 1 — — —

— Expunere  scrisă — 1 — 1 1 —

— Compunere  scrisă — — — — — 1

Numărul total al іndіcіlor, în 
baza cărora se scoate punc-
tajul total

5 12 4 11 5 11

În  tăbliţa  de mai  jos  se  dau  parametrii  du-
pă care se vor  înfăptui  în clasele 5—7  lucrările 
de control în şcolile cu limbile ucraineană şi ru-
să de predare.

Numărul lucrărіlor de control pentru şcolіle cu lіmba 
de predare ucraіneană şі rusă

Clase 5 6 7

Semestre I II I II I II

Parametrіі controluluі
Cunoştinţe  şi  abilităţi  de 
limbă

2 2 2 2 2 2

Audiere — 1 — 1 — 1

Comunicare:
— dialog

— 1* — 1* — 1*

— expunere  orală — 1* — 1* — 1*

— compunere  orală — 1* — 11* — 1*

Citire:
— în gînd

— 1 — 11 — 1

— cu voce — 1* — 11* — 1*

Scrierea:
— dictare  auditivă

— — — — — 1

— dictare  vizual-auditivă — 1 — 1 1 —

— Copiere 1 — 1 — — —

— Expunere  scrisă — 1 — 1 — 1

— Compunere  scrisă — — — — — —

Numărul total al іndіcіlor, 
în baza cărora se scoate 
punctajul total

3 10 3 10 3 10

* Tipurile de activitate care se înfăptuiesc individual pe 
parcursul anului; pentru ele nu se rezervează ore aparte.

În tăbliţe este  indicat numărul minimal al ti-
purilor de lucrări de control frontal. Reieşind din 
experienţa proprie de muncă şi posibilităţile ele-
vilor, profesorul poate mări numărul lucrărilor de 
control, dar să nu supraîncarce elevul.

Frontal se aprecіază:  audierea,  citirea  în 
gînd,  dictarea,  expunerea  şi  compunerea  scrisă, 
cunoştinţele şi abilităţile de limbă.

Indіvіdual se evaluează:  comunicarea  (dia-
logul, expunerea orală, compunerea orală) şi citi-
rea cu voce. Pentru aceste tipuri de activitate nu 
sînt rezervate lecţii aparte. Rezultatele se pun în 
coloniţă aparte  fără dată şi se  i-au  în considera-
re la aprecierea notei tematice.
Pentru controlul cunoştinţelor şi abilităţilor de 

limbă se folosesc însărcinări în formă de test cu 
nivel  variat  de  dificultate  (pentru  rezolvarea  lor 
se rezervează 20 de minute din lecţie) în depen-
denţă  de  caracterul materialului  studiat.  Restul 
timpului poate  fi  folosit  la  înfăptuirea AC (audi-
ere, citire în gînd).

Nota tematіcă  se  pune  în  baza  notelor  cu-
rente şi a notelor obţinute la lucrările de control, 
iar nota semestrială —  în baza notelor tematice.
La controlul cunoştinţelor şi abilităţilor de lim-

bă, audiere şi citire în gînd se folosesc teste. În 
elaborarea testelor, profesorul trebuie să ţină cont 
de:  obiective,  conţinut,  structura  logică  a  conţi-
nutului,  formularea  întrebărilor  (itemilor),  preci-
zarea exerciţiilor şi a problemelor de rezolvat, fi-
xarea punctajului etc.
Forma de bază a controlului corectitudinii or-

tografice şi de punctuaţie este dictarea.
Numărul caіetelor de lucrărі іnstructіve în 

clasă şі acasă la lіmba moldovenească se de-
termіnă pe clase:
În clasele 5—9 —  cîte 2 caiete, iar în clasele 

10—11 cîte un caiet.
Pentru  lucrările de control  la  limba moldove-

nească în toate clasele se foloseşte cîte un caiet.
Nota pentru caiet se apreciază cu 1—12 punc-

te.
Notă pentru caiet la limba moldovenească se 

pune  o  dată  în  lună  în  fiecare  clasă,  în  coloni-
ţă aparte, în registru şi se socoate notă curentă.
Atunci cînd se cotrolează caietele trebuie lua-

te în considerare următoarele criterii:
— să fie prezente diferite tipuri de lucrări;
—   corectitudine  gramaticală  (calitatea  înde-

plinirii lucrărilor);
— respectarea regimului unic ortografic;
— lizibilitate.

Literatura

Literatura în contextul general cultural al  în-
văţămîntului este o mărturie a marii bogăţii spi-
rituale a poporului moldovenesc, al civilizaţiei lui 
şi a înaltei morale.
Ca artă a cuvîntului ea duce cu sine o vigu-

roasă încărcătură pozitivă de energie capabilă să 
formeze şi să transmită din generaţie în genera-
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ţie  valorile  naţionale  şi  să  le  cultive  în  suflete-
le omeneşti. Arta cuvîntului ajută să cultive, îm-
bogăţească  lumina  interioară  a  copilului,  acţio-
nează  pozitiv  asupra  conştinţei  şi  subconştiin-
ţei,  orientează  potenţialul moral-etic  în  direcţie 
pozitivă, dezvoltă  intelectul, capacităţile creatoa-
re, gustul estetic.
Scopul principal al  studierii  literaturii moldo-

veneşti şi universale  în şcoala contemporană es-
te de a majora nivelul general de cunoştinţe ale 
elevilor, astfel atingînd un nivel cuvenit a capci-
tăţilor de a citi şi înţelege textul artistic prin fa-
miliarizarea  cu  opera  artistică,  iar  prin  interme-
diul ei —  cu cele mai deosebite valori ale cultu-
rii. Obiectivul permite  lărgirea  interesului cultu-
ral-cognisibil, favorizează dezvoltarea multilatera-
lă, formarea activă şi autorealizarea personalităţii 
în societatea contemporană; permite confirmarea 
concepţiilor personalităţii despre lume, a valorilor 
naţionale, universale şi general-umane.
Nu  trebuie  uitat,  că  finalitatea  principală  a 

procesului  de  receptare  a  literaturii  în  şcoală 
rămîne aceea de  a  forma din  elevi  cititori  de  li-
teratură, în devenire oameni cu deprinderea de a 
citi,  zilnic,  ceva  interesant,  capabil de a adopta 
o poziţie personală faţă de lecturile lor.
Din  natura  specifică  a  disciplinei  reies  cîte-

va cerinţe de ordin didactic, care trebuie perma-
nent avute  în vedere  în desfăşurarea procesului 
cunoaşterii operelor literare, în context şcolar:
a)  Textele  literar-artistice  şi  comentarea  lor 

în şcoală impun înţelegerea faptului că ele devin 
mijloace  pentru  formarea  elevilor  ca  cititori  avi-
zaţi de literatură, cu alte cuvinte, pentru cultiva-
rea receptivităţii lor literare, ceea ce mai înseam-
nă  şi  abandonarea  practicii  de  a  pune  accentul 
pe  excesul  de  informaţii  istorico-literare,  biblio-
grafice, istorice, sociale etc. ;
b) Se impune ca elevii să fie permanent puşi 

în contactul direct cu operele, să fie stimulată, pe 
această cale, sensibilitatea  lor, ceea ce presupu-
ne abandonarea obiceiului de a transmite obser-
vaţiile critice ale altora despre operele în cauză;
c)  Tot  din  natura  specific  artistică  a  disci-

plinei  reiese cerinţa ca profesorul să devină din 
transmiţător de  informaţii  (istorico-literare,  criti-
ce  etc.)  un  ghid  priceput,  care  să  conducă  ele-
vii  în  înţelegerea  limbajului  literar.  De  aici  de-
curge  obligaţia  de  a  veghea  la  formarea  şi  con-
solidarea  deprinderilor  elevilor  de  a  citi  (fluent, 
conştient  şi,  mai  ales,  expresiv),  de  a-şi  expri-
ma impresiile de lectură într-o vorbire şi scriere 
corecte,  de  a-şi  însuşi  un  limbaj  critic  adecvat, 
de a le asigura un orizont cultural care să înles-
nească surprinderea intenţionalităţilor virtuale ale  
operelor;
d)  Profesorului  i  se  cere  să  nu  uite  nicioda-

tă  că  literatura  este  unul  din  obiectele  chema-
te  să  contribuie  la  realizarea  educaţiei  estetice 
a  elevilor,  alături  de  alte  obiecte,  precum muzi-
ca,  desenul. Cerinţa  aceasta  înseamnă  ca  profe-
sorul,  bazîndu-se  pe  virtuţile  estetice  ale  texte-
lor literare, să se preocupe de dezvoltarea gustu-

lui pentru frumosul artistic (deci să nu neglijeze 
raportarea —  de cîte ori este cazul —  operei lite-
rare  la opere din alte domenii  ale artei —  muzi-
că,  pictură,  sculptură,  arhitectură,  cinema) pen-
tru frumosul din natură, din relaţiile interumane, 
să aibă în atenţie cristalizarea criteriilor de apre-
ciere a valorilor literar-artistice;
e)  Cerinţele  menţionate  nu  pot  fi  respecta-

te fără ca profesorul de literatură să fie el însuşi 
un cititor avizat de  literatură, capabil de reacţii 
şi interpretări personale ale fenomenelor literare 
şi  în măsură să accesibilizeze pătrunderea elevi-
lor în mecanismele intrinsece ale textelor literare.
În  anul  de  învăţămînt  2015/2016  instruirea 

în clasele 5—7 se va realiza  în baza următoare-
lor programe:
— în clasele 5—7 în baza programelor pentru 

clasele  5—9  a  instituţiilor  de  învăţămînt  gene-
ral cu limba moldovenească de predare. Curs in-
tegrat. Literatura (moldovenească şi universală). 
Clasele 5—9. Autori: V. I. Silantieva, V. V. Chio-
sea,  L. I. Fetescu,  Odesa,  «BMB»,  2013  (cu 
schimbări,  întărite  prin  ordinul Ministerului  În-
văţămîntului şi Ştiinţei din 29.05.2015 № 585).
— în clasele 8—9 în baza programelor pentru 

clasele 5—12 a  instituţiilor de  învăţămînt gene-
ral cu limba moldovenească de predare: Curs in-
tegrat. Literatura (moldovenească şi universală). 
Autori: V. I. Silantieva, V. V. Chiosea, L. I. Fetes-
cu, Cernăuţi, «Bucrek», 2005.
Programele sînt amplasate pe syteul Ministe-

rului Învăţămîntului şi Ştiinţei:
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/educati-

on/56/692/educational_programs/1349869088/
Instruirea în clasele 10—11 se va înfăptui în 

baza programelor: Curs integrat. Literatura (mol-
dovenească  şi  universală).  Clasele  10—11.  Pro-
grame  pentru  instituţiile  de  învăţămînt  gene-
ral  cu  limba moldovenească  de  predare. Autori: 
V. I. Silantieva,  V. V. Chiosea,  L. I. Fetescu,  în-
tărite prin ordinul Ministerului Învăţămîntului şi 
Ştiinţei  din  28.10.2010 № 1021. Syteul Ministe-
rului  Învăţămîntului  şi  Ştiinţei: http://old.mon.
gov.ua/ua/activity/education/56/692/educati-
onal_programs/1349869542/.
În scopul repartizării uniforme a sarcinililor ca-

re stau în faţa elevilor pe parcursul anului şcolar 
în revista «Naşa şkola» № 4, 2013 se dă numă-
rul lucrărilor de control la literatura moldoveneas-
că şi universală.  În tăbliţe este  indicat numărul 
minim şi obligatoriu al lucrărilor de control în fi-
ecare  semestru. Reieşind din propria  experienţă 
de muncă şi din posibilităţile elevilor, profesorul 
poate mări numărul lucrărilor de control, dar să 
nu supraîncarce elevul.
Obligatoriu în fiecare semestru se vor petrece 

două lecţii de dezvoltare a vorbirii (oral şi scris).
Nota pentru memorizarea operelor care se dau 

în baza programei se pune în registru în coloni-
ţă aparte şi se scrie Memorizare.
Caietele  pentru  instruirea  în  clasă  şi  lucrări-

le înfăptuite acasă la literatură se controlează o 
dată în lună în fiecare clasă.
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Nota pentru caiet la literatură se pune o dată 
în  lună  în  fiecare clasă  în coloniţă aparte  în  re-
gistrul şcolar şi se socoate ca notă curentă.
În  anul  de  învăţămînt  2014/2015  învăţătorii 

care vor preda limba moldovenească şi citirea li-
terară în clasele 1—3, vor lucra în baza următoa-
relor programe şi manuale, aprobate de Ministe-
rul Învăţămîntului şi Ştiinţei din Ucraina:
— Programe  la  limba moldovenească  pentru 

instituţiile  de  învăţămînt  general  cu  limba mol-
dovenească  de  predare.  Clasele  1—4.  Autori: 
V. V. Chiosea, L. I. Fetescu, Odesa, «BMB», 2013;
— Abecedar, manual pentru clasa 1 a institu-

ţiilor  de  învăţămînt general  din Ucraina  cu  lim-
ba moldovenească de predare. Autori: L. I. Fetes-
cu, V. V. Chiosea, Kîiv, FOP «Suhaciov», 2012.
— Limba moldovenească, manual  pentru  cla-

sa a 2-a a instituţiilor de învăţămînt general din 
Ucraina cu limba moldovenească de predare. Au-
tori: L. I. Fetescu, A. L. Nacu, M. S. Garaga, Kîiv, 
FOP «Suhaciov», 2013.
— Limba moldovenească, manual  pentru  cla-

sa a 3-a a instituţiilor de învăţămînt general din 
Ucraina cu limba moldovenească de predare. Au-
tori: L. I. Fetescu, A. L. Nacu, M. S. Garaga, Kîiv, 
FOP «Suhaciov», 2014.
— Limba moldovenească, manual  pentru  cla-

sa a 4-a a instituţiilor de învăţămînt general din 
Ucraina cu limba moldovenească de predare. Au-
tori: L. I. Fetescu, A. L. Nacu, M. S. Garaga, Kîiv, 
FOP «Suhaciov», 2014.
Programe  la  citirea  literară  pentru  instituţii-

le de  învăţămînt general cu  limba moldoveneas-
că  de  predare. Clasele  1—4. Autori: V. V. Chio-
sea, L. I. Fetescu, Odesa, «BMB», 2013;
Citirea  literară, manual pentru  clasa  a 2-a  a 

instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu 
limba moldovenească de predare. Autori: L. I. Fe-
tescu, L. M. Culava, A. G. Argint, Kîiv, FOP «Su-
haciov», 2013;
Citirea  literară, manual pentru  clasa  a 3-a  a 

instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu 
limba moldovenească de predare: Autori: L. I. Fe-
tescu, L. M. Culava, A. G. Argint, Kîiv, FOP «Su-
haciov», 2014.
Citirea  literară, manual pentru  clasa  a 4-a  a 

instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu 
limba moldovenească de predare: Autori: L. I. Fe-
tescu, L. M. Culava, A. G. Argint, Kîiv, FOP «Su-
haciov», 2014.
Ore  (2  ore)  pentru  studierea  limbii moldove-

neşti  în clasele 1—4  în şcolile cu  limba de pre-

dare  ucraineană  sînt  rezervate  în  partea  inva-
riativă  a  Planului  de  învăţămînt,  iar  în  şcolile 
cu  limba  de  predare  rusă  sînt  rezervate  în  par-
tea variativă a Planului de  învăţămînt, deci  lim-
ba moldovenească ca obiect  în  clasele 1—4 v-a 
fi studiată în baza următoarelor programe şi ma-
nuale,  aprobate  de Ministerul  Învăţămîntului  şi 
Ştiinţei din Ucraina:
— Programe  la  limba  moldovenească  pen-

tru  instituţiile  de  învăţămînt  general  cu  limba 
ucraineană şi rusă de predare. Clasele 1—4. Au-
tori L. I. Fetescu, V. V. Chiosea, Odesa, «BMB», 
2013;
Învăţătorii care predau în aceste clase vor folo-

si manualele pentru instituţiile de învăţămînt ge-
neral din Ucraina cu limba moldovenească de pre-
dare, adaptîndu-le la programele numite mai sus.

Olіmpіada regіonală (etapa a III-a)  
şі olіmpіada pe ţară (etapa a IV-a) 

la lіmba şі moldovenească şі lіteratură

Olimpiada tradiţională la limba moldovenească 
şi literatura a avut loc la 14 martie. În cadrul ei 
au participat 22 de elevi din şase raioane ale re-
giunii. Din numărul lor, 13 elevi au fost menţio-
naţi cu diplome de gradul 1, 2, şi 3. Cele mai bu-
ne cunoştinţe au demonstrat elevii din raioanele 
Sarata, Ismail, Reni. Prin ordinul învăţămîntului 
şi ştiinţei al Administraţiei  regionale de stat au 
fost aduse mulţumiri pentru lucrul cu copiii dotaţi 
următorilor  profesori  de  limba  şi  literatura mol-
dovenească: V. D. Ţînţar  (ş.m.n Furatovca,  raio-
nul Sarata), Diaconu M. P. (ş.m. Oziornoie, raio-
nul Ismail), L. P. Strat (şcoala-liceu Novosiolovca, 
raionul Sarata), Stariş D. V. (ş.m. Dmitrovca, ra-
ionul  Chilia),  Ivanov E. N.  (ş.m.  Orlovca,  raio-
nul  Reni),  Coreţchii  S. G.  (ş.m.  Plavni,  raionul 
Reni),  Sevastianov E. N.  (ş.m.  Borisovca,  raio-
nul Tatarbunar), Pascar A. A. (ş.m.Crutoiarovca, 
rainul Belgorod-Dnestrovsc), Caracaci N. N. (ş.m. 
Utconosovca, raionul Ismail)
Deosebit  de  important  este  faptul,  că  în  lu-

na aprilie a avut loc, pentru prima dată în Ucrai-
na,  olimpiada  pe  ţară  (etapa  a  IV-a)  la  limba 
şi  moldovenească  şi  literatură.  La  această  eta-
pă avem 3  învingători care au ocupat  locurile  I 
şi  II. Aceşti  elevi  sînt  discipolii  următorilor  pro-
fesori: Ivanov E. N. (ş.m. Orlovca, raionul Reni), 
L. P. Strat (şcoala-liceu Novosiolovca, raionul Sa-
rata), Coreţchii  S. G. (ş.m. Plavni, raionul Reni).
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Дисципліни природничо‑математичного циклу

УДК 371.315 : 372.853
л. І. ЯТВеЦька,

завідувачка науково-методичної  лабораторії  природничих 
дисциплін ООІУВ

про виклаДання фізики У 2015/2016 навчальномУ році

Викладання фізики у наступному навчально-
му році буде проводитись за такими програмами:
8—9 класи —  Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7—11 
класи. —  К.-Ірпінь : Перун, 2005;
8—9  класи  з  поглибленим  вивченням фізи-

ки —  Програма для 8—9 класів з поглибленим 
вивченням фізики (Збірник навчальних програм 
для загальноосвітніх навчальних закладів з по-
глибленим вивченням предметів природничо-ма-
тематичного  та  технологічного  циклу. —  К.  : 
Вік торія, 2009);
10—11 класи —  Програма для загальноосвіт-

ніх навчальних закладів. 10—11 класи. Фізика. 
Астрономія. —  К., 2010.
Ці  програми  можна  знайти  на  офіційному 

веб-сайті Міністерства освіти  і науки України: 
http://www.mon.gov.ua.
У 7-х класах викладання фізики з 1  вересня 

2015 року буде здійснюватися за новою навчаль-
ною програмою «Фізика. 7—9 класи», яка  також 
розміщена на сайті МОН України під рубрикою 
«Навчальні програми для 5—9 класів загально-
освітніх навчальних закладів (за новим Держав-
ним стандартом базової і повної загальної серед-
ньої освіти)» (http://old.mon.gov.ua). На вивчен-
ня фізики у 7 класі за новою програмою відво-
диться  70  годин  (2  години на   тиждень).  Зміст 
програми  складається  зі  Вступу  (1  година)  та 
4-х розділів: 1. Фізика як природнича наука. Пі-
знання  природи  (7  годин);  2. Механічний  рух 
(17  годин);  3. Взаємодія  тіл.  Сила  (26  годин); 
4. Механічна робота та енергія (11 годин).
Оскільки  основними  засадами  нового  Дер-

жавного  стандарту  базової  і  повної  загальної 
середньої освіти визначено компетентнісний, ді-
яльнісний та особистісно орієнтований підходи, 
головною  метою  навчання  фізики  в школі  ви-
значено, поряд з розвитком наукового світогля-
ду, формування «предметної, науково-природни-
чої (як галузевої) та ключової компетентностей».
Нагадаємо, що поняття компетентності має 

не тільки когнітивну та операційно-технологічну 
(які об’єднують в собі інтелектуальну та навич-
кову складові), але й мотиваційну, етичну, соці-
альну та поведінкову складові освіти.
У вітчизняному освітньому просторі до клю-

чових  компетентностей  віднесено  уміння  вчи-
тися,  спілкуватися  державною,  рідною  та  іно-
земними  мовами,  математична,  соціальна,  гро-

мадянська, загальнокультурна, підприємницька 
і  здоров’язбережувальна  компетентності,  що 
вимагає відповідної  інтерпретації змісту освіти 
в навчальній програмі,  зокрема в  її діяльнісно-
му  компоненті. Відповідно  до  цього  в  навчаль-
ній  програмі  поряд  з  традиційними  видами  ді-
яльності  з’явився  такий  вид  діяльності  як  на-
вчальні проекти. На цю особливість нової про-
грами  та  необхідність  опанування  технологією 
застосування методу проектів кожним вчителем 
зверталася увага методичних об’єднань та вчи-
телів фізики у минулому році.
У кожному розділі програми зазначено кіль-

кість навчальних годин, яка виділяється на цей 
вид  навчальної  діяльності  учнів  на  уроці  і  за-
пропоновано  орієнтовні  теми  навчальних  про-
ектів,  перелік  яких  вчитель  може  доповнюва-
ти, а також об’єднувати кілька проектів в один. 
У програмі зазначено, що «...навчальні проекти 
розробляють окремі учні або групи учнів упро-
довж певного часу в процесі вивчення того чи 
іншого розділу фізики...». Звертаємо увагу, що 
на думку дослідників та вчителів-практиків і ін-
дивідуальна,  і  групова форма  організації  робо-
ти над проектами мають певні позитивні риси.
До переваг персональних проектів відносять, 

у  першу  чергу  те,  що  учень  набуває  досвіду 
на усіх без винятку етапах виконання проекту —  
від народження задуму до підсумкової рефлек-
сії, а також можливість індивідуального впливу 
на  формування  в  учня  важливих  загальнонав-
чальних  умінь  та  навичок  (дослідницьких,  пре-
зентаційних, оціночних).
Перевагами групових проектів вважають на-

ступні:
— у  проектній  групі  формуються  навички 

співпраці, процес навчання відбувається у спіль-
ній діяльності, що підвищує її ефективність (по-
рівняно  з  індивідуальною  роботою  за  схемою 
«вчитель —  учень»  внутрішньогрупова  співпра-
ця щодо вирішення тих самих завдань ефектив-
ніша майже на 10 %);
— проект може бути виконаний більш глибо-

ко та різнобічно;
— в  учнів  формується  почуття  відповідаль-

ності за результат спільного проекту.
Навчальні  проекти  розглядаються  як  ефек-

тивний засіб формування в процесі навчання фі-
зики  предметних,  галузевих  та  ключових  ком-
петенцій учнів.
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У програмі зазначено, що захист навчальних 
проектів, обговорення та узагальнення отрима-
них результатів відбувається на спеціально за-
планованих  заняттях,  які  мають  бути  відобра-
жені у календарно-тематичному плануванні. Оці-
нювання  навчальних  проектів  здійснюється  ін-
дивідуально,  за  самостійно  виконане  учнем  за-
вдання.  Кількість  таких  оцінювань  може  бути 
довільною. При виконанні групового проекту ма-
ють бути розроблені чіткі критерії оцінювання, 
які  повідомляються  усім  проектантам  задовго 
до захисту. Вважають, що оптимальна кількість 
таких критеріїв від 7 до 10.
Продуктом  проектної  діяльності  на  уро-

ках  фізики  можуть  бути  відеофільми,  вистав-
ки,  газети, журнали,  колекції,  моделі,  матеріа-
ли для WEB-сайту, довідник, навчальний посіб-
ник, мультимедійний продукт, колекція немож-
ливих фізичних об’єктів, екскурсія тощо.
Презентації навчальних проектів можуть бу-

ти проведені у наступному вигляді: ділової гри, 
демонстрації відеофільму / продукту на основі 
інформаційних технологій, захисту на вченій ра-
ді, наукової конференції, наукової доповіді, зві-
ту  дослідницької  експедиції,  подорожі,  рекла-
ми, змагання, театралізації (втілення у роль лю-
дини, живої або неживої  істоти),   телепередачі, 
екскурсії.
Екскурсійні проекти як вид проектної діяль-

ності відомі ще за часів виникнення проектної 
технології.  Американський  професор  Коллінгс 
запропонував  цей  вид  проектів  саме  для  ви-
вчення  проблем,  пов’язаних  з  оточуючою  при-
родою та процесів, пов’язаних з втручанням лю-
дини у природу.
Звертаємо увагу вчителів, що у пояснюваль-

ній записці до програми зазначено, що навчальні 
екскурсії та уроки серед природи є необхідними 
складниками  навчально-виховного  процесу,  які 
передбачають «...створення умов для наближен-
ня  змісту  фізики  до  реального життя,  спосте-
реження та дослідження учнями явищ природи 
і процесів життєдіяльності суспільства, розши-
рення  світогляду школярів, формування  в  них 
життєво необхідних компетентностей...». За ре-
комендаціями нової програми екскурсії можуть 
проводитися відповідно до обраної вчителем ме-
ти,  бути  випереджувальними  (напередодні  ви-
вчення  нової  теми),  тематичними —  для  поліп-
шення  розуміння  учнями  певної  теми  або  роз-
ділу, комплексними, що охоплюють широке ко-
ло питань основ наук і проводяться наприкінці 
вивчення розділу або навчального року з метою 
узагальнення знань та вмінь. Програмою визна-
чено, що  кількість  екскурсій  (як мінімум  одна 
на рік), час їх проведення визначаються вчите-
лем  за  погодженням  з  адміністрацією навчаль-
ного закладу. Оцінювання та облік навчальних 
досягнень учнів за результатами таких екскур-
сій здійснюється на розсуд вчителя на відповід-
них сторінках класного журналу. Екскурсія по-
винна  бути  спланована  відповідно  до  визначе-
ної мети, підібрані та надані учням індивідуаль-

ні та групові завдання, визначена форма звіту-
вання про результати екскурсії.
У програмі особлива увага приділяється екс-

перименту як засобу засвоєння наукових мето-
дів пізнання та оволодіння досвідом практичної 
діяльності людства на шляху встановлення зако-
нів природи. Експериментальна складова нової 
навчальної  програми передбачає  як  традиційні 
види  навчальної  діяльності,  пов’язані  з  експе-
риментом, так і можливості здійснення навчаль-
них проектів, які ґрунтуються на експерименті. 
До  них  відносяться  так  звані  «конструктивні 
проекти»,  спрямовані  на  створення  конкретно-
го продукту: пристрою, моделі, установки тощо, 
дослідницькі проекти, які мають на меті набут-
тя учнями досвіду дослідницької роботи при ви-
вченні явищ, процесів, законів, теорій.
Дослідницька діяльність, пов’язана з розв’я-

занням учнями творчої, дослідницької задачі  із 
заздалегідь невідомим рішенням, яка передбачає 
наявність основних етапів, характерних для до-
слідження в науковій сфері: постановка пробле-
ми,  вивчення теорії,  присвяченої  даній пробле-
матиці,  підбір  методик  дослідження  і  практич-
не  оволодіння  ними,  збір  власного  матеріалу, 
його аналіз і узагальнення, науковий коментар, 
власні висновки. Такий ланцюжок є невід’ємною 
складовою дослідницької  діяльності,  нормою  її 
проведення.  Дослідницька  технологія  вимагає 
від  вчителя  чітко  визначити  ті  теми  програм-
ного матеріалу, розкриття яких саме через по-
становку  дослідів матиме найвищий результат. 
Найціннішим моментом на уроках із застосуван-
ням дослідницької технології є самостійне виве-
дення  учнями  правильних  наукових  висновків 
на основі отриманих результатів.
Програмою рекомендовано окремі лаборатор-

ні  роботи  виконувати  як  учнівські  навчальні 
проекти. Вчитель може (залежно від умов і на-
явної матеріальної бази фізичного кабінету) за-
мінювати окремі роботи рівноцінними, викорис-
товувати  різні  їхні  можливі  варіанти,  об’єдну-
ва ти кілька робіт в одну залежно від обраного 
плану уроку. У програмі зазначено, що обов’яз-
ко вою для виконання всіма учнями класу є, як 
мінімум,  одна фронтальна  лабораторна  робота 
у кожному розділі програми (на вибір вчителя), 
оцінка за яку виставляється в класному журна-
лі під датою її проведення.
У програмі визначені теми 12 лабораторних 

робіт,  певну кількість яких можна виконувати 
як дослідницькі проекти. Наприклад, лаборатор-
ні роботи № 2 «Вимірювання об’єму  твердих тіл, 
рідин i сипких матеріалів» та № 3 «Ви мірювання 
розмірів малих  тіл  різними  способами» можна 
об’єднати в один проект з випереджувальними 
індивідуальними  та  груповими  завданнями,  ре-
зультати яких будуть обговорені та узагальнені 
на уроці. Як дослідницький проект також доціль-
но виконувати лабораторну роботу № 5 «Дослід-
ження коливань нитяного маятника», лаборатор-
ну роботу № 10 «З’ясування умов плавання тіла» 
та № 12 «Визначення ККД простого механізму».
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Перехід до компетентнісної парадигми у на-
вчанні  передбачає  обов’язкове  прогнозування 
результативної складової  змісту, отже до кож-
ної теми програми визначено обов’язкові резуль-
тати навчання: вимоги до знань, умінь учнів та 
ставлень,  що  виражаються  у  різних  видах  на-
вчальної діяльності.
Разом з тим, звертаємо увагу на необхідність 

співвіднесення категорій «знає і розуміє», «уміє 
розрізняти, застосовувати, розв’язувати...», «ви-
являє ставлення та оцінює» з конкретними когні-
тивними вимірами навчальних цілей за таксоно-
мією Б. Блума: знання, розуміння, застосування, 
аналіз,  синтез,  оцінювання,  яким  відповідають 
навчальні цілі, що виражаються у різних видах 
навчальної діяльності (учень називає, наводить 
приклади,  характеризує,  визначає,  розпізнає, 
аналізує, порівнює, робить висновки тощо) [11].
Нагадуємо, що оцінювання учнів  ґрунтуєть-

ся  на  позитивному  принципі  і  передбачає  вра-
хування рівня досягнень учня, а не ступеня йо-
го невдач.
Відповідно до діючих «Орієнтовних вимог оці-

нювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти» передбачено поточне, 
тематичне, семестрове, річне оцінювання з фізики.
Крім таких форм поточного оцінювання як ін-

дивідуальне, групове та фронтальне опитування, 
в умовах  запровадження компетентнісного під-
ходу більшого значення набуває взаємоконтроль 
учнів у парах і групах, самоконтроль тощо.
Тематичне оцінювання навчальних досягнень, 

якому підлягають основні результати вивчення 
теми, забезпечує усунення безсистемності в оці-
нюванні,  підвищує  об’єктивність  оцінки  знань, 
навичок  і  умінь,  систематизацію  й  узагальнен-
ня навчального матеріалу тощо.
Тематична оцінка виставляється на підставі 

результатів опанування учнями матеріалу теми 
впродовж її вивчення з урахуванням поточних оці-
нок, різних видів навчальних робіт (практичних, 
лабораторних,  самостійних,  творчих,  контроль-
них  робіт)  та  навчальної  активності  школярів.
Пропонуємо таку орієнтовну кількість тема-

тичних оцінювань у 7 класі:

I.  Вступ. Фізика  як  природнича  наука. Піз-
нання природи (8 годин)
II. Механічний рух. Відносність руху. Прямо-

лінійний рух (9 годин)
III. Механічний рух. Рівномірний рух по ко-

лу. Коливальний рух (8 годин)
IV.  Взаємодія  тіл.  Сила.  Тиск.  Сила  тиску 

(14 годин)
V. Тиск рідин  і газів. Виштовхувальна сила 

в рідинах та газах (12 годин)
VI. Механічна робота та енергія (11 годин).
Пропонуємо  перелік  інформаційних  дже-

рел, які стануть в нагоді працівникам методич-
них служб, які опікуються викладанням фізики 
в школі, керівникам методичних об’єднань вчи-
телів фізики та всім, хто прагне поліпшення фі-
зичної освіти на Одещині.
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л. І. ЯТВеЦька,
завідувачка науково-методичної  лабораторії  природничих 

дисциплін ООІУВ

Н. П. шаПІРоВа,
старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін  та  інформаційних  технологій ООІУВ

про розв’язання завДань пропеДевтичного етапУ 
прироДничої освіти (вчителям природознавства)

У науково-аналітичній доповіді Національної 
академії педагогічних наук України «Про зміст 
загальної середньої освіти» зазначено, що нова 
редакція Державного  стандарту  базової  і  пов-
ної  загальної  середньої  освіти  виконує  інстру-

ментальну функцію модернізації освіти відповід-
но до потреб часу.
Зміст освіти переорієнтовано з відтворюван-

ня  набутих  «уявлень»,  «знань»  та  «умінь»  на 
діяль нісний підхід щодо формування в учнів осо-
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бистісних компетентностей завдяки різним пред-
метам,  в  тому  числі  і  на  уроках  природознав-
ства.  Протягом  останнього  часу  лабораторія 
природничих дисциплін приділяла значну увагу 
саме питанням впровадження компетентнісного 
та  діяльнісного  підходів  при  викладанні  курсу 
природознавства як в основній, так і в початко-
вій школі, вважаючи, що забезпечення наступ-
ності та системності сприяє послідовному та не-
перервному процесу формування компетентнос-
тей  всіх  рівнів. Для  вчителів  природознавства 
було створено посібник з методичними рекомен-
даціями  та  орієнтовним  тематичним  плануван-
ням курсу природознавства  5-го  класу,  які  до-
повнювали  рекомендації МОНУ. Протягом  ми-
нулого  навчального  року  для  методистів  РМК 
з  природничих  дисциплін  та  керівників  мето-
дичних об’єднань вчителів природознавства бу-
ло  проведено  ряд  заходів.  Так  на  базі  ОНВК 
№ 13  відбувся  семінар  «Реалізація  принципів 
наступності та системності в процесі формуван-
ня  природничо-наукової  компетенції  на  уроках 
природознавства у початковій та основній шко-
лі».  Завдяки  розумінню  значущості  проблеми 
адміністрацією навчального закладу була забез-
печена плідна співпраця вчителів, які готували 
відкриті уроки в рамках методичного практику-
му  для  учасників  з  лабораторією природничих 
дисциплін,  що  сприяло  високому  рівню  прове-
дення семінару. Слід зазначити, що у цьому на-
вчальному закладі проводиться системна робота 
з  формування  природничо-наукової  компетент-
ності на основі інтегративного підходу, свідчен-
ням чого є низка адміністративних та навчаль-
но-виховних  заходів,  з  якими можна ознайоми-
тися  на  сайті  ОНВК № 13.  У  листопаді  2014 
року на базі ООІУВ був проведений «круглий 
стіл» «Реалізація діяльнісного підходу в проце-
сі  формування  природничо-наукової  компетент-
ності  на  уроках  природознавства  у  початковій 
та основній школі», на якому свої творчі дороб-
ки презентували представники 14 адміністратив-
них одиниць області. Це вчителі початкової та 
основної школи з усіх районів міста Одеси, міст 
Білгорода-Дністровського, Іллічівська та Южно-
го,  Біляївського,  Березівського,  Великомихай-
лівського, Ізмаїльського, Комінтернівського, Ко-
товського, Овідіопольського, Саратського, Ши-
ряєвського районів.
Під  час  роботи  «круглого  столу»  учасники 

ініціювали  створення  обласної  творчої  групи 
для опрацювання актуальних питань, пов’язаних 
з  впровадженням  проектного  навчання,  опа-
нування  психолого-дидактичних  засад  мето-
ду проектів. Саме на актуальність цієї пробле-
ми зверталася увага у статті «Пропедевтичний 
етап природничої освіти: зміни як виклик часу» 
(ж.  «Наша школа» № 4,  2013  р.).  Наголошує-
мо, що діагностика вмінь вчителів використову-
вати  проектну  діяльність  як  вид  саме  урочної 
діяльності та моніторинг рівня їх сформованос-
ті  має  і  надалі  залишатися  в  центрі  уваги  ме-
тодичних служб.

У  доповіді  НАПН  звертається  увага  на  те, 
що навчальні програми, які створені відповідно 
оновленого Державного стандарту базової і пов-
ної  загальної  середньої  освіти,  обов’язково по-
винні забезпечувати зв’язок з кожним навчаль-
ним предметом під час формування інформацій-
но-комунікаційної компетентності учнів як інте-
гративної ключової компетентності. У програму 
з природознавства для 5-го класу з цією метою 
включені  такі  види  робіт,  як  міні-проекти,  до-
слідницький практикум та робота з джерелами 
додаткової  інформації.  Саме  про  такі  ресурси, 
що забезпечують цей напрямок при викладанні 
природознавства, йшлося у публікаціях лабора-
торії у 2013—2014 роках.
Крім того, лабораторією природничих дисци-

плін розроблена та впроваджена програма очно-
дистанційних модульних курсів підвищення ква-
ліфікації вчителів природознавства з проблеми 
«Шляхи реалізації вимог загальноприродничого 
компонента освітньої галузі «Природознавство» 
Державного  стандарту базової  і  повної  загаль-
ної середньої освіти». Тематикою лекційних та 
практичних занять передбачено оволодіння засо-
бами  формування  інформаційно-комунікаційної 
компетентності  учнів,  реалізація  діяльнісного 
підходу  на  уроках  природознавства.  Розгляда-
ються особливості діяльності учасників навчаль-
но-виховного процесу, роль проектної діяльнос-
ті  в  реалізації  компетентнісного  підходу,  види 
та  класифікація  навчальних  проектів,  питання 
організації групової діяльності учнів на уроках 
природознавства.
Звертаємо увагу на певні особливості запро-

вадження групової форми навчання. У різних пе-
дагогічних виданнях підкреслюється, що значен-
ня групової форми організації навчання полягає 
в  тому, щоб набутий у спеціально створеному 
середовищі  досвід  діяльності,  знання  і  вміння 
людина могла  успішно  використовувати  у  нав-
колишньому  середовищі. На  думку Дж.  Брюн-
нера спільні дії, тобто взаємодія, яка є основою 
активного  навчання,  призводить  до  «вироблен-
ня компетентності, необхідної для групи». Цим, 
за Брюннером, визначається соціальний бік на-
вчання: «Людина повинна відповідати за інших, 
діяти разом у напрямку досягнення мети». При 
цьому він зазначає, що саме під час досягнення 
групових цілей відбувається процес  залучення 
індивіда до навчання. Визнано, що загальноклас-
ну роботу, яка поширена в сучасній українській 
школі, не можна назвати колективною тому, що 
при загальнокласній роботі учні не мають спіль-
ної  мети.  Коли  вчитель  ставить  перед  дітьми 
не  спільну,  а  однакову  для  всіх  мету,  в  учнів 
формується  ставлення  до  навчальної  діяльнос-
ті не як до спільної і творчої праці, а як до чо-
гось індивідуального й обов’язкового, в той час 
як діяльність, спрямована на досягнення спіль-
ної мети, об’єднує. Спільну мету легко відрізни-
ти від однакової для всіх. Якщо завдання, яке 
поставив вчитель, може виконати кожен учень 
самостійно, то така мета є однаковою для всіх. 
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А якщо за певний, вказаний проміжок часу за-
вдання можуть виконати лише всі учні спільни-
ми зусиллями, то така мета є спільною.
Зрозуміло, що при цьому зміст  навчального 

завдання для групи повинен мати суттєво  інший 
характер, ніж за традиційних форм роботи. При 
груповій формі роботи навчальна діяльність не 
ізолює учнів  один від  одного,  а навпаки,  ство-
рює можливості для їх об'єднання, дає зусилля 
діяти погоджено і спільно відповідати за резуль-
тати виконання навчального завдання. Водночас 
завдання  в  групі  виконуються  у  такий  спосіб, 
що дозволяє враховувати й оцінювати індивіду-
альний внесок.
Особливої  уваги  при  застосуванні  групової 

форми  організації  навчання  потребує  й  органі-
зація навчального простору. Зміна звичної орга-
нізації  навчального простору, можливість  вирі-
шувати поставлені питання разом готують учнів 
до  нетрадиційних  форм  навчання.  При  вході 
до класу, в якому навчальний простір організо-
вано інакше, ніж звичайно, в учнів виникає від-
повідна реакція:  готовність приєднатися до ат-
мосфери навчальної взаємодії.
Готуючись  до  здійснення  групової  роботи 

вчитель також має розуміти, що, окрім суто на-
вчальних цілей, важливо, щоб у процесі взаємо-
дії, що відбувається в групі, учнями усвідомлю-
валась цінність  інших людей та з’являлася по-
треба у спілкуванні з ними, в їх підтримці, тобто 
формувались певні норми соціальної поведінки.
Тому при підготовці вчителя до уроку особ-

ливого значення набувають такі етапи підготов-
ки  як  діагностика,  прогнозування,  планування.
Діагностика передбачає оцінку можливостей 

учнів, мотивів їхньої діяльності та поведінки, ін-
тересів  і  здібностей,  запитів  і  нахилів,  рівня 
підготовки, особливостей навчального матеріалу, 
структури уроку, а також аналізу всіх витрат ча-
су в навчальному процесі. Результатом діагнос-
тики  повинна  стати  діагностична  карта  уроку.
Прогнозування забезпечує оцінку різних ва-

ріантів проведення майбутнього уроку і вибір з 
них такого, який є оптимальним.
І завершальною стадією підготовки є плану-

вання, в ході якого створюється план керуван-
ня пізнавальною діяльністю груп учнів.
Таким чином, успіх роботи в групах залежить 

від уміння вчителя комплектувати групи, орга-
нізовувати роботу в них так, щоб кожна група 
і кожен її учасник відчували зацікавленість пе-
дагога в їх успіхах, в нормальних і плідних між-
особистісних взаєминах.
Отже, при використанні групової форми ор-

ганізації  навчання  одночасно  вирішуються  три 
основні завдання, відповідно до вимог компетент-
нісного підходу до сучасної природничої освіти:
— конкретно-пізнавальне, пов’язане з безпо-

середньою навчальною ситуацією;

— комунікативно-розвивальне, в процесі яко-
го  формуються  основні  навички  спілкування 
всередині та за межами даної групи;
— соціально орієнтоване, що виховує грома-

дянські  якості,  необхідні  для  адекватної  соціа-
лізації індивіда в суспільстві.
Опрацювання методики впровадження групо-

вої  діяльності у навчанні природознавства має 
стати  одним  з  пріоритетних  напрямків  в  робо-
ті методичних об’єднань на наступний навчаль-
ний рік.
Абрахам Маслоу,  який  поряд  з  Джеромом 

Брюннером  вважається  засновником  методів 
спільного  кооперативного  навчання,  твердить, 
що  у  людини  переважають  дві  потреби —  по-
треба до постійного росту й потреба бути в без-
пеці.  За Маслоу  людина,  яка  повинна  вибра-
ти  між  цими  двома  потребами,  обирає  потре-
бу  в  безпеці. Один  з  найважливіших  способів 
досягнення  безпеки —  це  об’єднатися  з  інши-
ми людьми, залучитися до групи. Почуття гру-
пової належності дає змогу подолати труднощі, 
які постають на людському шляху. Натхнення 
Вам, колеги!
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дисциплін ООІУВ

констрУювання змістУ Шкільної біологічної освіти 
на основі системного, фУнкціонального 

та порівняльного піДхоДів

У статті розглядаються особливості викладання біології за новою програмою. Запропоновані методичні ре-
комендації  щодо  реалізації  системного,  функціонального  та  порівняльного  підходів  під  час  вивчення  біології 
у 7-му класі.

Ключові слова: зміст шкільної біологічної освіти, принципи та підходи, пізнавальна діяльність.

...Виживають  не  найсильніші,  не  найрозумніші,  а  ті,  хто 
реагують на зміни...

Ч. Дарвін

У 2015/2016 навчальному році продовжуєть-
ся реалізація змісту сучасної біологічної та еко-
логічної освіти в 7 класі за новою навчальною 
програмою:
— Навчальні  програми  для  загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5—9 класи. Природознав-
ство. Біологія. —  К. : Освіта, 2013. —  64 с.
Пріоритетними  напрямками  реалізації  ново-

го  Державного  стандарту  визначено  запровад-
ження  та  реалізація  компетентнісно  спрямова-
ної  освіти,  що  передбачає  формування  успіш-
ної особистості та її емоційно-ціннісне ставлен-
ня  до  світу,  яке  забезпечується  не  лише  за-
своєнням певної  суми  знань,  а,  насамперед,  їх 
реалізацією у реальному житті.
Формування  знань,  умінь  і  навичок  під  час 

навчання біології  є фундаментом,  завдяки яко-
му  розвиваються  найголовніші  складові  гармо-
нійної  особистості:  ціннісне  ставлення  до жит-
тя  в  усіх  його  проявах,  критичне мислення  та 
досвід,  уміння  проводити  взаємо-  та  самооці-
нювання.  Сучасну  гармонійну  особистість  мо-
же  формувати  лише  той  вчитель,  який  своїм 
пріоритетом вбачає самоосвіту, навчання упро-
довж життя та  готовність у будь-який момент 
стати  мотиватором  і  спонукати  своїх  вихован-
ців  до  пізнання  себе  та  оточуючого  світу.  Це 
стає можливим лише тоді, коли вчитель здатний 
планувати,  організовувати  та  створювати  умо-
ви  для  дослідницької  діяльності  учнів  на  уро-
ках та у позаурочний час, надавати можливість 
для  розвитку  пізнавальної  сфери  учнів,  а  та-
кож  прогнозувати  можливі  утруднення,  зна-
ходячи  шляхи  корекції  самостійних  дій  вихо- 
ванців.
Нова програма  з  біології  розроблена  з  ура-

хуванням таких змістових ліній: різноманітність 
та еволюція органічного світу; біологічна приро-
да  та  соціальна  сутність  людини;  рівні  органі-
зації живої природи (молекулярний, клітинний, 
організмовий,  популяційно-видовий  та  біосфер-
ний), які логічно поєднуються з навчальним ма-
теріалом всіх класів.

У  зміст  закладено  функціонально-цілісний, 
системно-структурний,  екологічний,  історичний 
та  порівняльний  підходи.  Це  забезпечує  фор-
мування уявлень про цілісність живих систем; 
зосереджує  увагу  на  вивченні  процесів життє-
діяльності, при цьому не слід деталізувати мор-
фологічні та анатомічні особливості біологічних 
об’єктів;  сприяє розвитку уявлень про зв’язок 
живих організмів і неживої природи, зв’язок лю-
дини і природи, формуванню стратегії поведінки 
сучасної  людини  у  біосфері. Вчителям біо логії 
та екології рекомендовано включати у зміст ма-
теріали місцевого значення.
Навчальний  матеріал  викладено  в  програмі 

за лінійно-концентричним принципом на основі 
провідних змістових ліній у такій послідовності: 
клітина,  одноклітинні  організми,  рослини,  гри-
би, тварини, людина, основи системної біології 
(сучасний  аналог  загальної  біології,  що  вклю-
чає  питання  біохімії,  цитології,  генетики,  біо-
логії розвитку, теорії еволюції, основ філогенії, 
основ екології).
Нова  програма  передбачає  вивчення живої 

природи у 6-му класі. Під час викладання біоло-
гії у шестикласників формується уявлення про 
функціонування  рослин,  грибів  та  деяких  тва-
ринних  організмів,  що  доводить  цілісність жи-
вої матерії на нашій планеті.
Програма  7-го  класу  продовжує  та  розви-

ває  системний,  функціональний  та  порівняль-
ний  підходи.  У  вступі  вивчаються  ознаки,  які 
властиві  всім  тваринам  і  відрізняють  їх  від  ін-
ших  груп  організмів.  Зміст  теми  «Різноманіт-
ність тварин» передбачає огляд основних груп 
тварин.  Особливістю  є  вивчення  тільки  визна-
чальних ознак будови та біологічних особливос-
тей  основних  груп  тварин.  Значна  увага  при-
діляється  формуванню  знань  про  пристосуван-
ня  організмів  до  середовищ  існування.  У  темі 
«Процеси життєдіяльності тварин» розглядають-
ся загальні закономірності функціонування тва-
ринного організму, порівняльний аналіз будови 
тварин різних груп у взаємозв’язку з ускладнен-
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ням їхніх функцій, як результат адаптації до се-
редовищ  існування. Розвиток  сучасної біології, 
накопичення великої кількості фактів щодо чин-
ників еволюції живих систем, значення адапта-
ції організмів до навколишнього середовища, ви-
вчення  анатомії  та  функціонування  фізіологіч-
них систем цілісного організму стало для авто-
рів нової програми та підручників умовою для 
зміни пріоритетів щодо вивчення тваринного ор-
ганізму. Тому звертаємо увагу вчителів на зміст 

та державні вимоги до теми 2 «Процеси життє-
діяльності тварин» (розглянемо на прикладі де-
кількох тем уроків) (табл. 1).
Ще  однією  особливістю  програми  для  7-го 

класу  є  включення  теми  «Поведінка  тварин». 
Вчителю слід звернути особливу увагу на прак-
тичну складову даної теми, що надає можливість 
для реалізації дидактичних принципів навчання 
диференціації, індивідуалізації та персоніфікації 
з метою залучення до продуктивної творчої ді-

Т а б л и ц я   1

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 2. Процеси життєдіяльності тва-
рин
Подразливість  як  загальна  властивість 
тварин. Органи  чуття,  їх  значення.
Нервова система, її значення і розвиток 
у різних  тварин.
Поняття про регуляцію діяльності орга-
нізму  тварин.

лабораторні дослідження:
—  реакція тварин у відповідь на подраз-
нення;

— органи  чуття  тварин.

Практичні роботи:
Порівняння будови головного мозку хре-
бетних  тварин.

Міні-проект (на вибір)
Майстерність маскування.
Як  тварини бачать.
Як  тварини визначають напрям руху.

учень/учениця:
називає:
— процеси життєдіяльності  тварин:  подразливість;
— органи  чуття;
наводить приклади:
— способів  орієнтування  тварин,  використання  ехолокації;
описує:
— способи прояву подразливості  у  тварин;
характеризує:
— особливості  нервової  системи та  органів  чуття у різних  груп  тварин;
пояснює:
— значення нервової  системи та  органів  чуття для організму;
спостерігає та описує:
—прояви подразливості  у різних  груп  тварин;
уміє визначати (за зображеннями, описом):
— органи,  системи органів  тварин;
— спільні  ознаки  та  відмінності  в  будові  систем  органів  та  окремих  ор-
ганів  тварин різних  груп;
порівнює:
— прояви життєдіяльності  у різних  груп  тварин;
— органи  і  системи органів  у різних  груп  тварин;
пояснює відповідними прикладами:
— взаємозв’язок життєдіяльності  і  будови організму  тварин;
робить висновок:
— ускладнення будови організму тварин, пов’язане з ускладненням функцій.

Т а б л и ц я   2

Види пізнавальної діяльності Реалізація та мета

1. Лабораторні  дослідження
(не підлягають обов’язковому оформлен-
ню  в  зошиті. Прийоми  виконання  лабо-
раторних досліджень та їх реєстрація ви-
значаються вчителем під  час уроку)

— виконуються на уроці різними способами (фронтально під керівництвом 
вчителя, групою або індивідуально за наданим планом) в процесі вивчення 
навчального  матеріалу  з  використанням  натуральних  об’єктів,  гербарних 
зразків,  колекцій, моделей, муляжів,  зображень,  відеоматеріалів;
— розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати, виділяти істотні озна-
ки  біологічних  об’єктів,  виконувати  рисунки біологічних  об’єктів,  робити 
висновки; формування  навичок  користування мікроскопом,  розв’язування 
пізнавальних  завдань  тощо.

2. Практичні  та лабораторні  роботи
(відводиться окремий урок, оформляють-
ся  учнями  в  зошиті  та  обов’язково  оці-
нюються)

— виконуються з метою закріплення або перевірки засвоєння навчально-
го  матеріалу  та  рівня  сформованості  практичних  умінь  і  навичок.  Вико-
нуючи  практичні  та  лабораторні  роботи  учні  демонструють:  навички  ро-
боти  з  натуральними  об’єктами, мікроскопом  та  лабораторним обладнан-
ням;  уміння  розрізняти  біологічні  об’єкти,  розв’язувати  пізнавальні  за-
вдання  за  інструктивною  карточкою;  уміння  порівнювати,  робити  висно-
вки,  розв’язувати вправи  та  задачі  тощо.

3. Дослідницький практикум
(передбачає  самостійну  (або  з  допомо-
гою дорослих) роботу учнів у позауроч-
ний  час)

— вироблення особистого досвіду дослідницької діяльності у процесі розв’я-
зування пізнавальних  завдань.

4. Міні-проекти
(організація  та  проведення  можливі  як 
під час уроків, так і у позаурочний час; 
оформляються  та  оцінюються  індивіду-
ально,  на  вибір)

— формування  умінь  знаходити  необхідну  інформацію  про живі  організ-
ми в різних джерелах  (у тому числі  з використанням  інформаційно-кому-
нікаційних  технологій).
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яльності кожного учня. Це, насамперед, можли-
во шляхом організації дослідницької діяльності 
під час виконання практичної роботи № 7. Ви-
значення направленості поведінкових актів тва-
рин (за відеоматеріалами) та створення міні-про-
ектів (на вибір).
Структурування навчального матеріалу у та-

кий  спосіб  дозволить  сформувати  в  учнів  сис-
тему  знань  про  особливості  процесів життєді-
яльності  тваринного  організму,  різноманітність 
тварин та їхню роль у природі.
Завершується курс біології в 7-му класі те-

мою «Організми  і  середовище  існування»,  яка 
передбачає формування понять про взаємозв’я-
зок  між  організмами  і  чинниками  середовища 
існування та систематизацію знань, отриманих 
учнями під час вивчення природознавства.
У  навчанні  біології  провідну  роль  відіграє 

пізнавальна діяльність, спрямована на оволодін-
ня методами наукового пізнання, яка в програ-
мі реалізується через лабораторні дослідження, 
практичні та лабораторні роботи, дослідницький 
практикум, проекти. Звертаємо увагу вчителів, 
що у 7-му класі додається виконання лаборатор-
них робіт та змінюються вимоги у порівнянні із 
попередньою програмою (табл. 2).

Розподіл годин у програмі орієнтовний. Вчи-
тель може аргументовано вносити зміни до роз-
поділу годин, змінювати послідовність вивчення 
питань  у  межах  теми,  пропонувати  власну  те-
матику проектів та дослідницького практикуму, 
резервний  час може бути  використаний  вчите-
лем на власний розсуд для організації різнома-
нітних  форм  навчальної  діяльності:  екскурсій, 
проектної та дослідницької діяльності учнів, ро-
боти  з  додатковими джерелами  інформації,  ко-
рекції та узагальнення знань.
Для запобігання перенавантаження учнів те-

матичні  контрольні  роботи  (дві  на  рік)  не  ре-
комендовано проводити в кінці семестру, семе-
строві контрольні роботи з біології окремо про-
грамою  не  передбачені.  Обов’язковим  елемен-
том  контрольної  роботи,  крім  завдань  в  тесто-
вій формі, повинні бути завдання з короткою та 
розгорнутою відповіддю.
Для організації ефективної творчої діяльності 

та формування гармонійної особистості засоба-
ми  біологічної  науки,  вчителю  слід максималь-
но  виважено  використовувати  час  на  уроці  та 
продумувати  обсяг  і  характер  індивідуального 
домашнього  завдання  з  метою  мотивації  дити-
ни до пізнання світу.
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М. а. ГлаЗуНоВа,
методист лабораторії  природничих дисциплін ООІУВ

особливості виклаДання хімії У загальноосвітніх 
навчальних заклаДах У 2015/2016 навчальномУ році

Сучасна парадигма освіти спрямована на до-
сягнення  високих  освітніх  результатів  завдя-
ки акцентуванню на індивідуальні здібності тих, 
хто  навчається,  їх  особистісно  орієнтоване  на-
вчання і виховання з урахуванням їхніх інтере-
сів  й  освітніх  потреб,  залучення  до  активної 
навчальної діяльності на компетентнісних заса-
дах. Зміст освіти відіграє в цьому провідну роль, 
стає  одним  з  визначальних  чинників  поліпшен-
ня її якості.
Саме  тому  новий Державний  стандарт,  за-

тверджений Кабінетом Міністрів України 23 лис-
топада 2011 р. № 1392, ґрунтується на засадах 
особистісно орієнтовного, компетентнісного і ді-
яльнісного  підходів,  що  реалізовані  в  освітніх 
галузях  і  відображені  в  результативних  скла-
дових  змісту  базової  і  повної  загальної  серед-
ньої освіти.
При  цьому  особистісно  орієнтовний  підхід 

до  навчання  забезпечує  розвиток  академічних, 
соціокультурних, соціально-психологічних та ін-
ших здібностей учнів.
Компетентнісний підхід сприяє формуванню 

ключових і предметних компетентностей.

До  ключових  компетентностей  належить 
уміння  вчитися,  спілкуватися  державною,  рід-
ною  та  іноземними  мовами,  математична  і  ба-
зові  компетентності  в  галузі  природознавства 
і  техніки,  інформаційно-комунікаційна,  соціаль-
на, громадянська, загальнокультурна, підприєм-
ницька і здо ров’я збережувальна компетентності, 
а  до  предметних  (галузевих) —  комунікативна, 
літературна,  мистецька,  естетична,  природни-
чо-наукова  і  математична,  проектно-технологіч-
на  та  інформаційно-комунікаційна,  суспільство-
знавча,  історична  і  здоров’я збе рігаюча  компе-
тентності.
Відповідно до мети освітньої галузі «Приро-

дознавство»  та  її  хімічного  компонента,  визна-
ченого у новому Державному стандарті базової 
і  повної  загальної  середньої  освіти,  навчання 
хімії  в школі  спрямовується  на  розвиток  осо-
бистості учнів засобами предмета, формування 
їхньої  загальної  культури,  світоглядних  орієн-
тирів,  екологічного  стилю  мислення  і  поведін-
ки, творчих здібностей, дослідницьких навичок. 
У зв’язку з цим постають такі завдання навчан-
ня хімії в основній школі:
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— опанувати наукову хімічну термінологію, на-
уковий зміст основних хімічних понять, законів;
— формувати  уявлення  про  методи  хімічної 

науки;
— розкривати роль хімічних знань у пояснен-

ні  природи  речовин  і  суті  хімічних  явищ;  зна-
чення хімії в житті людини;
— сприяти  застосуванню  хімічних  знань  на 

практиці;
— формувати  ключові  компетентності  учня, 

його  екологічну  культуру,  навички  безпечного 
поводження з речовинами;
— розвивати здатність до самоосвіти;
— розвивати експериментальні уміння;
— виробляти  критичне  ставлення  до  інфор-

мації хімічного характеру;
— створювати підґрунтя для подальшого на-

вчання хімії у старшій школі.
Нова програма з хімії, затверджена наказом 

Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України від 06.06.2012 № 664 «Про затверджен-
ня навчальних програм для загальноосвітніх на-
вчальних закладів II ступеня», реалізує змістові 
лінії хімічного компонента освітньої галузі «При-
родознавство»:  хімічний  елемент,  речовина,  хі-
мічна реакція, методи наукового пізнання в хі-
мії, хімія в житті суспільства.
В основній школі надається мінімальна за об-

сягом, але функціонально цілісна система знань 
з основ хімічної науки, достатня для подальшої 
освіти і самоосвіти учнів.
Зміст  програми  структурований  на  основі 

фундаментальних  наукових  ідей  хімії,  з  ураху-
ванням вікових особливостей учнів і часу, відве-
деного на вивчення предмета. В основній шко-
лі  хімію вивчають за типовим навчальним пла-
ном з наступним розподілом годин: 7 кл. —  1,5 
год. Обрано таку послідовність викладання на-
вчального матеріалу: Вступ. Тема 1. Початкові 
хімічні поняття. Тема 2. Кисень. Тема 3. Вода.
У  7  класі  на  рівні  складу  речовини  триває 

формування основних хімічних понять (атом, мо-
лекула,  хімічний  елемент,  прості  й  складні  ре-
човини), розпочате у природознавчих курсах 1-5 
класів; формуються нові поняття  (хімічна фор-
мула,  валентність,  хімічна  реакція).  Ознайом-
лення зі структурою періодичної системи хіміч-
них елементів і складом атома передбачено про-
грамою задля того, щоб учні мали змогу встано-
вити взаємозв’язок між розташуванням елемен-
тів у періодичній системі та їхньою валентністю, 
використовувати  інформацію,  яку  містить  пе-
ріодична  система  про  відносні  атомні  маси  хі-
мічних елементів.
Деякі  властивості  простих  і  складних  речо-

вин розглядаються на прикладах кисню і води 
в наступних двох темах. Хімічні процеси добу-
вання кисню є підставою для ознайомлення  із 
законом збереження маси речовин під час хіміч-
них реакцій та хімічними рівняннями. На осно-
ві  хімічних  властивостей  кисню  вводиться  по-
няття про реакцію сполучення та оксиди мета-
лічних і неметалічних елементів.

Вивчення  хімічних  властивостей  води  дає 
змогу розглянути взаємодію оксидів з водою та 
ознайомитися з характером гідратів оксидів. Це 
забезпечує  мінімальну  фактологічну  базу  про 
сполуки  хімічних  елементів  та  їхні  властивос-
ті для подальшого вивчення періодичного зако-
ну і хімічного зв’язку у 8 класі. На цьому ета-
пі  навчання  хімії  триває  формування  поняття 
про розчин та його компоненти, масову частку 
розчиненої речовини (пропедевтичні знання на-
давались на уроках природознавства). Учні на-
вчаються виготовляти розчини, розв’язувати за-
дачі на обчислення кількісного складу розчину, 
визначення масової частки розчиненої речовини.

Планування роботи на уроці

При формуванні компетенцій учнів навчаль-
ні заняття плануються таким чином, щоб вони 
сприяли формуванню в учнів навичок самостій-
ного  пошуку  відповідей  на  поставлені  питан-
ня, самостійне вирішення проблемних ситуацій, 
умінь аналізувати факти, узагальнювати і роби-
ти логічні висновки. В учнів повинні бути сфор-
мовані  операції  аналізу,  синтезу,  абстрагуван-
ня, узагальнення. Такі операції становлять осно-
ву компетентнісного підходу в навчанні. Дослід-
ницька діяльність на уроці —  один з ефективних 
методів формування в учнів саме цих мисленє-
вих операцій.
Залучена  до  дослідницької  діяльності  дити-

на перебуває на шляху зростання від незнання 
до  знання,  від  невміння до  уміння,  тобто усві-
домлює сенс і результат своїх зусиль.
При  цьому  для  формування  компетенцій 

учнів  дуже  важливо,  щоб  у  дослідницькій  ді-
яльності робота на перших етапах проводилася 
в  тісній  взаємодії  вчителя  і  учня.  За Л. С. Ви-
готським, який визначав зону найближчого роз-
витку: тільки те, що сьогодні дитина робить ра-
зом з дорослим, завтра вона зможе робити са-
мостійно.
Тільки спільна з вчителем діяльність в ході 

роботи над проблемою, над дослідженням дасть 
учневі можливість освоїти нові знання, вміння, 
навички, способи діяльності, сформувати компе-
тенції та удосконалити вже існуючі.
Потенціал  дослідницької  діяльності  реалізу-

ється не відразу, а поетапно.
Теоретико-експериментальне дослідження 

на уроці. Вводиться цей етап з перших уроків 
вивчення предмета. Учням пропонуються дослід-
ницькі  завдання  з  доступним  і  реальним  зміс-
том. Вчитель знає напрямок пошуку, пропонує 
пройти цей шлях учневі, знаючи напевно кінце-
вий результат.

Частково-пошукове дослідження.   Педагог 
знає  напрямок  пошуку,  але  пропонує  дитині 
самостійно  вирішити  проблему  або  комплекс 
проб лем. Даний вид дослідницької роботи про-
водиться  на  уроках,  коли  діти  вже набули  до-
свід експериментальних досліджень.
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Пошуково-дослідницька діяльність. Це до-
слідження  з  невизначеним  змістом.  Викладач 
вміло володіє методикою наукового досліджен-
ня,  але  вони  з  учнем  не  знають  ні  шляху  по-
шуку  (дослідження),  ні  підсумку  дослідження. 
Для  позитивного  результату  дослідження  вчи-
тель повинен не тільки сам мати інтуїцію в цьо-
му питанні, а й активізувати її в учня. Ця фор-
ма діяльності передбачає роботу з учнем у по-
заурочний час.

Науково-дослідницька діяльність. На дано-
му  етапі  учень  сам  визначає  ступінь  готовнос-
ті до цього рівня, самостійно задається пробле-
мою дослідження, визначає його мету, знаходить 
механізми  дій щодо  їх  досягнення. Цим видом 
діяль ності займаються учні, які входять до скла-
ду  наукового  товариства  старшокласників  або 
діти, які мають хист до даного виду діяльності.
Посилення уваги до дослідницької діяльнос-

ті  та  проектної  технології  навчання  зрозуміло, 

оскільки воно має особистісно орієнтований ха-
рактер  через  орієнтацію  на  самостійну  діяль-
ність  учнів —  індивідуальну,  парну  або  групо-
ву. Освітньо-виховний потенціал дослідницької 
діяльності полягає у можливості набуття учня-
ми цілісних знань, у підвищенні мотивації шко-
лярів до здобуття додаткової інформації, опану-
ванні  найважливішими  методами  наукового  пі-
знання (висунути та обґрунтувати задум, само-
стійно формулювати  завдання проекту,  знайти 
метод аналізу ситуації тощо), навичками пошу-
ково-дослідницької роботи, а також рефлексії та 
інтерпретації  результатів.  Відповідно  до  діяль-
нісного  підходу  етапи  засвоєння  знань  розгля-
даються разом з етапами засвоєння діяльності, 
знання з самого початку включаються до струк-
тури дій. Можливості проектної та дослідниць-
кої діяльності учнів на уроках хімії досить знач-
ні  з  огляду  на  те, що  хімія —  предмет  дослід-
ницький.

Тема Можливості дослідницької діяльності учнів етапи розвитку дослідницької діяльності учнів

1 Початкові хімічні 
поняття

Зразки металів  і  неметалів. Скласти план порівняння за фізичними влас-
тивостями.

Періодична  система  хімічних  елементів 
Д. І. Менделєєва.

Виявити  в  групах  як  можна  більше  скла-
дових ПСХЕ.

Ознайомлення  з  фізичними  властивостями 
речовин.
Ознайомлення  зі  зразками  простих  і  склад-
них речовин.

Описати спостереження. Сформулювати вис-
новки.

Проведення хімічних реакцій, розділення не-
однорідної  суміші.
Дослідження фізичних  і  хімічних явищ.

Поміркувати,  як  довести,  що  це —  хімічне 
перетворення?
Надати пояснення.

Взаємодія  харчової  соди  із  соком  квашеної 
капусти,  лимонною кислотою,  кефіром.

Скласти план дослідження, зробити опис за 
планом,  зробити висновки.

Очищення  води  від  накипу  фільтруванням 
після  її  кип’ятіння.

Висунути  гіпотезу,  перевірити  її  за планом. 
Зробити висновки

2 кисень Дослід,  що  ілюструє  закон  збереження  ма-
си речовин.

Висунути гіпотезу. Описати спостереження.

Добування кисню з  гідроген пероксиду. Скласти план експерименту. З’ясувати роль 
манган  (IV)  оксиду.

Збирання кисню витісненням повітря та ви-
тісненням води.

Висунути  гіпотезу.  Пояснити  спостережен-
ня на підставі  відомих властивостей кисню.

Доведення наявності  кисню. Висунути  гіпотезу.  Пояснити  спостережен-
ня. Зробити висновки.

Спалювання простих  і  складних речовин. Пояснити спостереження. Зробити висновки 
із  записом необхідних рівнянь реакцій.

Дія  гідроген  пероксиду  на  сирі  та  відваре-
ні  овочі, м’ясо.

Описати  спостереження.  Зробити  висновки.

3 Вода Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водно-
го розчину добутої речовини на  індикатори.

Описати  спостереження.  Висунути  гіпотези 
щодо явища.

Взаємодія фосфор  (V) оксиду  з  водою. Дія 
водного  розчину  добутої  речовини  на  інди-
катори.

Описати  спостереження.  Висунути  гіпотези 
щодо явища.

Випробування  водних  розчинів  кислот  і  лу-
гів  індикаторами.

Висунути  гіпотезу  та  скласти  план  прове-
дення  експерименту.

Виготовлення водного розчину кухонної солі. Скласти план проведення експерименту. Ука-
зати необхідні  прибори  та реактиви.

Очищення води кип’ятінням і за допомогою 
побутового фільтру.

Скласти  план  експерименту.  Зробити  вис-
новки.



’15 117«Íàøà øêîëà», ¹ 4

оцінювання учнів

Головна мета навчання хімії в середній шко-
лі полягає в розвитку особистості учнів засоба-
ми  хімії  як  навчального  предмета,  зокрема  за-
вдяки формуванню в них предметної компетент-
ності на основі хімічних знань, наукового світо-
гляду й відповідного стилю мислення, розвитку 
експериментальних умінь і дослідницьких нави-
чок, творчих здібностей і схильності до креатив-
ного мислення.
Тому складовими навчальних досягнень учнів 

з  курсу  хімії  є  не лише володіння навчальним 
матеріалом у межах вимог навчальної програми 
і здатність його відтворювати, а й уміння та на-
вички знаходити потрібну  інформацію, аналізу-
вати її та застосовувати в стандартних i нестан-
дартних ситуаціях, мати власні оцінні судження.
Відповідно, основною функцією оцінки є не 

контроль результатів  і підведення підсумків, а 
стимулювання покращення якості досягнень уч - 
нів, ефективний засіб зворотного зв’язку щодо рів-
ня власних досягнень і як засіб самооцінювання.
Відтак оцінюванню підлягає:
— рівень  володіння  теоретичними  знаннями, 

які можна виявити під час усного чи письмово-
го опитування, тестування;
— рівень  умінь  використовувати  теоретичні 

знання під час розв’язування задач різного типу 
(розрахункових, експериментальних, якісних);
— рівень  володіння  узагальненими  експери-

ментальними уміннями та навичками, що їх мож-
на виявити під час виконання лабораторних та 
практичних  робот,  а  також  під  час  виконання 
домашнього експерименту.
Види усного опитування:
— індивідуальне опитування передбачає роз-

горнуту відповідь учня на оцінку; учень має не 
лише відтворити текст підручника чи розповідь 
вчителя на попередньому уроці, а й самостійно 
пояснити матеріал, довести наукові положення, 
проілюструвати їх власними прикладами;
— комбіноване опитування дає змогу переві-

рити  знання  відразу  кількох  учнів:  один  відпо-
відає усно, решта —  за вказівкою вчителя вико-
нує певні завдання; до нього вдаються тоді, ко-
ли весь матеріал в основному засвоюється і не-
обхідно в тому переконатися; вчитель аналізує 
матеріал разом з викликаним учнем, який пояс-
нює під час індивідуального опитування, водно-
час організовується робота всіх учнів класу; їм 
можна запропонувати уважно вислухати й про-
аналізувати відповідь однокласника; така актив-
на робота також може бути оцінена;
— фронтальне опитування сприяє системати-

зації знань, розвиває навчальну активність учнів, 
але не враховує індивідуальний темп мислення, 
стимулює  прості  відповіді;  саме  тому   його  не-
обхідно  поєднувати  з  груповим  та  індивідуаль-
ним опитуванням;
— групове  опитування  (проекти,  усна  само-

стійна робота в класі і вдома); взаємоконтроль 
учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.

Види письмового опитування:
— індивідуальне  (виконання  самостійних  та 

контрольних робіт тощо);
— групове (розв’язування задач, тестів тощо).
Під час поточного оцінювання навчальних до-

сягнень учнів слід враховувати:
— характеристики усної розгорнутої відпові-

ді: правильність, логічність, обґрунтованість, ці-
лісність, ілюстрованість;
— якість знань: повнота, глибина, гнучкість, 

системність, міцність;
— сформованість загальнонавчальних умінь і 

навичок: уміння аналізувати, синтезувати, порів-
нювати, класифікувати, узагальнювати, робити 
висновки,  здобувати  інформацію  з  різноманіт-
них джерел тощо; оцінювати проміжні й кінце-
ві  результати,  розподіляти  роботу  над  певним 
завданням на етапи тощо;
— досвід творчої діяльності  (уміння прийма-

ти ефективні рішення в проблемних ситуаціях, 
формулювати припущення; застосовувати знан-
ня  і  уміння в нових умовах;  знаходити можли-
вості застосування знань і умінь поза школою);
 — самостійність оцінних суджень.
Поточне  оцінювання  навчальних  досягнень 

учнів  здійснюється на розсуд вчителя з ураху-
ванням оцінювання навчальної діяльності учнів, 
а  саме:  уміння  учнів  працювати  самостійно  з 
навчальним  матеріалом,  а  також  у  парах  або 
групах під час розв’язання навчальних проблем. 
Ці  аспекти  навчальної  діяльності  є  дуже  важ-
ливими  для  розвитку  ключових  компетентнос-
тей учнів.
Під час оцінювання групової роботи перевага 

надається вмінню розподіляти роботу між учас-
никами  й  дотримуватися  демократичного  сти-
лю спілкування,  який полягає  у  доброзичливо-
му ставленні до однокласників, уникненні авто-
ритарних проявів, умінні тактовно допомогти ін-
шому тощо.
Оцінювання рівня оволодіння учнями певною 

сукупністю  умінь,  які  в  цілому  складають  уза-
гальнене  експериментальне  уміння  здійснюєть-
ся  за  результатами  виконання  практичних  ро-
біт.  При  цьому  необхідно  враховувати  наступ-
ні уміння учня:
— уміння планувати експеримент, тобто фор-

мулювати  його  мету,  складати  план  досліду  й 
визначати найкращі умови для його проведення;
— уміння  спостерігати,  визначати  мету  й 

об’єкт  спостереження,  встановлювати  харак-
терні ознаки перебігу хімічних явищ і процесів, 
виділяти їхні суттєві ознаки;
— уміння обробляти результати експеримен-

ту, готувати звіт про проведену роботу, запису-
вати хід експерименту, а також стисло і грамот-
но спостерігати за ходом експерименту;
— уміння  інтерпретувати  результати  експе-

рименту,  описувати  спостережувані  явища  й 
процеси, застосовуючи хімічну термінологію, по-
давати результати у вигляді формул  і рівнянь, 
робити  висновки  про  проведене  дослідження 
на основі визначеної мети.
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Обов’язковим при оцінюванні для всіх рівнів 
є врахування дотримання учнями правил безпе-
ки життєдіяльності  під  час  виконання  лабора-
торних та практичних робіт.
Оскільки виконання дослідницької роботи пе-

редбачає  інтегровану,  творчу  діяльність  учнів, 
спрямовану  на  отримання  самостійних  резуль-
татів при консультативній допомозі вчителя, то 
найвищої оцінки за такі види роботи заслуговує 
учень, який не лише виявляє знання, а й демон-
струє  здатність  і  досвід  ефективного  застосу-
вання  цих  знань  у  запропонованій  йому штуч-
ній ситуації. Оцінювання такого виду діяльнос-
ті здійснюється індивідуально, за самостійно ви-
конане учнем завдання. У зв’язку з цим оцінки 
за  навчальні  проекти  і  творчі  роботи  викону-
ють накопичувальну функцію, можуть фіксува-
тися в портфоліо і враховуватися при виведен-
ні тематичної оцінки.
Навчальний  заклад  може  використовувати 

інші системи оцінювання навчальних досягнень 

учнів за погодженням з місцевим органом управ-
ління  освітою. При  цьому  оцінки  за  семестри, 
рік, результати державної підсумкової атестації 
переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.
Навчання хімії потребує раціонального засто-

сування  різних  методів  й  організаційних  форм 
навчання,  як  тих,  що  вже  міцно  закріпилися 
в шкільній практиці  (проблемне навчання,  гру-
пова  робота,  дидактичні  ігри  тощо),  так  і  но-
вих,  зокрема  інтерактивних  методів,  інформа-
ційних  технологій  та  комп’ютеризації  процесу  
навчання.
З цією метою пропонуємо для використання 

корисні сайти, на яких можна знайти як науко-
ві, так і цікаві пізнавальні матеріали:
http://www.ftchemistry.dsmu.edu.ua
http://www.liveinternet.ru/profile.php?journal 

id=4468435&all_a=1
http://chemistry-chemists.com
http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/ru
http://chemistry-chemists.com

УДК 371.315 : 372.891

І. П. ТеРТичНа,
завідувачка науково-методичною лабораторією  географії 

та  економічних  знань ООІУВ

Шкільна географічна освіта 
У 2015/2016 навчальномУ році. перспективи розвиткУ 

та Шляхи реалізації

Мета  і завдання шкільної географічної осві-
ти  визначаються  передусім  потребами  суспіль-
ства. Однією з таких потреб є формування все-
бічно розвинутої особистості учня, географічна 
культура якого формується в результаті пізнан-
ня довкілля. Географічна культура  складається 
з  таких  основних  компонентів,  як  географічне 
бачення світу, географічне мислення, географіч-
ні методи і мова (поняття, терміни, карта). От-
же, шкільна географічна освіта має багатоком-
понентний характер і передбачає всебічний роз-
виток особистості, накопичення нею досвіду са-
мостійної  пізнавальної  діяльності,  формування 
навичок  і  географічних  компетенцій,  спрямова-
них  на  їх  застосування  у  подальшому  житті, 
розвиток критичного і творчого мислення [2].
Особливу роль географічна освіта також ві-

діграє  у  вихованні  патріотизму  та  формуван-
ні  особистості  свідомого  громадянина України. 
За  методичними  рекомендаціями  МОН  Украї-
ни «патріотичне виховання —  виховання засоба-
ми шкільної географії людини-громадянина, лю-
дини-патріота,  основними  рисами  якої  є  націо-
нальна самосвідомість, почуття любові до своєї 
Батьківщини, шанобливе ставлення до народних 
традицій, звичаїв, обрядів, як ланки, що визна-

чає духовну єдність поколінь, почуття громадян-
ської й соціальної відповідальності, бажання по-
ліпшити  умови життя  в  рідній  місцевості»  [4].
У вищеозначеному документі визначено шля-

хи  реалізації  завдань  патріотичного  виховання 
в процесі навчання географії, а саме:
1. Відбір змісту навчального матеріалу й по-

силення його українознавчої спрямованості.
2.  Реалізація принципу національної спрямо-

ваності шкільної географії, який  передбачає фор-
мування  в  учнів  національної  свідомості,  при-
щеплення шанобливого  ставлення  до  традицій 
і звичаїв українського народу щодо вшанування 
й збереження природи рідного краю.
3. Максимальне використання виховного по-

тенціалу шкільного краєзнавства.
4. Формування  в  учнів  уявлень  про  досяг-

нення  України  в  галузі  науки,  техніки,  куль- 
тури [4].
Географічне  краєзнавство  є  важливим  за-

собом  виховання  національної  самосвідомості 
на основі конкретних прикладів своєї місцевос-
ті через дослідницьку та природокорисну діяль-
ність учнів. У системі виховних завдань школи 
практично відсутні такі, які неможливо виріши-
ти засобами краєзнавства.
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Зміст краєзнавчої діяльності педагогів перед-
бачає:
— оволодіння краєзнавчими знаннями з літе-

ратурних  та  інших  джерел  інформації шляхом 
безпосереднього вивчення регіону;
— використання  краєзнавчих  знань  у  на-

вчально-виховній роботі;
— організацію краєзнавчої роботи учнів у по-

заурочний час.
Зміст  краєзнавчої  роботи  учнів  полягає 

в оволодінні різносторонніми знаннями про рід-
ний край:
— в  процесі  навчання,  виховання  та  само-

освіти;
— в  умовах  активної  краєзнавчої  діяльності 

науково-пошукового спрямування.
Шкільне  краєзнавство  як  одна  з  ланок  на-

вчально-виховної роботи має такі напрями: гео-
графічний, історичний, літературний, етнографіч-
ний, фольклорний, природознавчий та ін. Усі во-
ни тісно пов’язані між собою як за змістом, так 
і за формами організації і методами використан-
ня. Кожен із напрямків шкільного краєзнавства 
зумовлений конкретними завданнями, має влас-
ний об’єкт вивчення і систему роботи.
Максимальне використання виховного потен-

ціалу шкільного  краєзнавства  може  відбувати-
ся шляхом:
— практичного  вивчення  особливостей  при-

роди,  господарства  й  населення  рідного  краю 
в  процесі  організації  активних  форм  навчаль-
ної  діяльності  учнів  (практичних  робіт  на  міс-
цевості,  екскурсій,  експедицій,  дослідницьких 
проектів та ін.);
— конкретизації  теоретичних  географічних 

знань на прикладах своєї місцевості;
— орієнтації  учнів  на  дослідну,  суспільно 

корисну  діяльність  у  рідному  краї  за  умов  її 
інтеграції  з  наукою  і  місцевим  виробництвом 
(наприклад,  у  темах  з  географії  свого  регіону 
в 8—9 класах та під час вивчення курсів за ви-
бором «Географія рідного краю»).
Значення  краєзнавчої  роботи  у  вивченні 

шкільної  географії  та  загальній  системі  націо-
нального виховання,  її місце в  історії  педагогі-
ки і практичній діяльності школи дозволяє роз-
глядати шкільне краєзнавство як систему в су-
часній методиці викладання географії.
Системна  краєзнавча  робота  проводиться 

у  багатьох  районах Одещини.  Вчителі  геогра-
фії Котовського, Болградського, Балтського та 
Комінтернівського районів неодноразово знайо-
мили освітян області з власним досвідом крає-
знавчої  роботи  на  обласних  семінарах  та  сто-
рінках  фахових  видань.  Потужним  у  створен-
ні  навчально-методичного  забезпечення  до  ре-
гіональних  краєзнавчих  програм  є  досвід  пе-
дагогів Котовського району. Прикладами такої 
діяльності є:
— робочий  зошит  до  курсу  за  вибором  для 

учнів  6-го  класу  «Природа  рідного  краю. Оде-
щина» (вчит. Сауляк Іван Савович, Гоноратська 
ЗОШ I—II ступенів, Котовський район);

— «Навчально-методичне забезпечення курсу 
за вибором «Географічне краєзнавство», до яко-
го  входить  програма,  календарно-тематичне  та 
поурочне  планування  (вчит.  Стасілевич  Г. М., 
Мардарівський НВК I—III ступенів, Котовський 
район).
Різноманітними  є  напрямки  краєзнавчої  ро-

боти, яку проводять вчителі географії Болград-
ського  району:  геоекологічне  краєзнавство —  
вивчення та збереження природи рідного краю 
(геоекологічний  театр  та  краєзнавчий  гурток, 
метою  роботи  якого  є  вивчення  та  збережен-
ня  природи  оз.  Ялпуг);  туристично-краєзнавча 
робота; етнографічне краєзнавство —  вивчення 
та збереження культури, побуту місцевого насе-
лення; історико-географічне краєзнавство —  ви-
вчення  історії  заселення та  господарського ви-
користання ресурсів рідного краю. У рамках літ-
ньої  навчальної  практики  учні школи  разом  з 
науковими  співробітниками  Українського НДІ 
археології  беруть  участь  в  археологічних  роз-
копках на території сільської ради.
У  Балтському  районі  широко  представлено 

наступні напрямки краєзнавчої роботи: еколого-
географічне,  палеонтологічне,  історичне,  етно-
графічне, літературне та ін. Цікавим є досвід ро-
боти НВК «Балтська ЗОШ I—III ступенів № 1 
ім.  О. Гончара —  ліцей».  Протягом  кількох  де-
сятиліть  на  базі  цієї  школи  працює  туристич-
ний  гурток  під  керівництвом  заслуженого  вчи-
теля  України  Ткача Петра  Астафійовича. Цін-
ним  є  досвід  роботи  цієї  школи  в  організації 
фенологічних та метеорологічних спостережень.
Результатом краєзнавчої роботи у Комінтер-

нівському районі стали такі дослідження рідно-
го краю: «Історія козацтва на території району», 
«Чумацькими шляхами Комінтернівщини», «Міс-
ця, що дарують натхнення», «Сім чудес Петрів-
ки», «Принади степових ландшафтів», «Таємниці 
буття», «Тилігульський ландшафтний парк — іс-
торія  і  сьогодення». Найбільш ефективній реа-
лізації краєзнавчого принципу навчання в райо-
ні  сприяє  використання  проектних  технологій.
З цікавою системою краєзнавчої роботи осві-

тяни Ізмаїльського району ознайомили учасників 
обласного  семінару  «Роль  позакласної  роботи 
у  формуванні  практичних  науково-дослідниць-
ких компетенцій учнів», який відбувся 9 жовтня 
2014 року на базі Ларжанської ЗОШ I—III сту-
пенів.  Директор школи  Арєшкін О. С.  ознайо-
мив учасників семінару з методичними аспекта-
ми організації науково-дослідницької діяльності 
учнів  на  базі  шкільного  географічного  майдан-
чика. Також був представлений досвід вчителів 
району  з  питання  «Краєзнавчий  гурток  як  за-
сіб  мотивації  у  формуванні  діяльнісної  та  нау-
ково-дослідницької компетенції».
Протягом 2014/2015 навчального року твор-

ча група вчителів географії Красноокнянського 
району  започаткувала  туристично-краєзнавчий 
проект «Природно-ресурсний потенціал Красно-
окнянщини»,  за  результатами  якого  була  під-
готовлена розробка «Природні ресурси і умови 
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Красноокнянського  району Одеської  області». 
Зібрані краєзнавчі матеріали вчителі планують 
використовувати не тільки при викладанні гео-
графії, але й на уроках біології та природознав-
ства. Також дані напрацювання стануть у  нагоді 
при  організації  позакласних  заходів,  туристич-
них  походів  Красноокнянським  районом  тощо. 
Подібну  пошукову  роботу  проводять  вчителі 
гео графії  Савранського,  Миколаївського,  Роз-
дільнянського та інших районів області.
Таким  чином,  на  сучасному  етапі  розвитку 

шкільної  освіти  географічне  краєзнавство  роз-
глядається як один з ефективних педагогічних 
засобів активізації всієї навчально-виховної ро-
боти та має дуже важливе значення у комплекс-
ному  розв’язанні  проблем формування  в  учнів 
наукового світогляду, морального, естетичного, 
науково-природничого, фізичного, трудового та 
патріотичного виховання школярів.
У 2015/2016 навчальному році навчальні кур-

си «Загальна географія. 6 клас» та «Географія 
материків  і  океанів.  7  клас»  будуть  вивчати-
ся за навчальною програмою, укладеною відпо-
відно  до Державного  стандарту  базової  і  пов-
ної загальної середньої освіти (постанова Кабі-
нету Міністрів України  від  23  листопада  2011 
№ 1392).  Звертаємо  увагу,  що  до  навчальної 
програми  були  внесені  зміни,  пов’язані  з  роз-
вантаженням змістовної частини, що затвердже-
ні  наказом МОН України  від  29  травня  2015 
№ 585. Оновлені програми розміщені на офіцій-
ному веб-сайті МОН України.
Програма курсу «Загальна географія. 6 клас» 

розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), 
з яких запланований резерв часу становить 6 го-
дин. У  цьому  курсі  передбачено  8  практичних 
робіт,  4  з  яких  оцінюються  обов'язково,  реш-
та —  на  вибір  вчителя.  У  спрощеній  програмі 
відсутня практична робота «Визначення за кар-
тами абсолютної та відносної висоти місцевості» 
та  зменшена  з  п’яти  до  двох  кількість  дослід-
жень, які виконуються за бажанням вчителя  і 
учнів. Дослідження рекомендується  виконувати 
у вигляді презентації чи розробки міні-проекту 
(до його виконання можуть бути залучені й чле-
ни родини учня).
Також  змінені  акценти  деяких  практичних 

робіт. Наприклад, практична робота «Ознайом-
лення  з  одним  із  природних  комплексів  (ланд-
шафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, пар-
ку  тощо),  виявлення  взаємозв’язків  між  йо-
го  компонентами»  у  спрощеній  програмі  зву-
чить так —  «Складання опису одного з природ-
них  комплексів  своєї  місцевості  (за  типовим 
 планом)».
Курс  «Географія  материків  і  океанів»  7-го 

класу  є  логічним  продовженням  курсу  геогра-
фії шостого класу й значною мірою спирається 
на його матеріал. Як і в 6-му класі, на вивчення 
географії материків та океанів передбачено 70 
годин (2 години на тиждень), з яких 6 станов-
лять резерв часу. У програмі 7-го класу перед-
бачено виконання 12 практичних робіт, з яких 4 

також є обов'язковими для оцінювання. У спро-
щеній програмі вилучено дві практичні роботи та 
зменшена з дев’яти до п’ятьох кількість дослід-
жень.  Вилучено  такі  практичні  роботи:  «Скла-
дання порівняльної характеристики висотної по-
ясності у різних частинах Кордильєр», «Порів-
няльна характеристика ландшафтів у різних сек-
торах однієї природної зони», «Складання лоції 
Індійського  океану».  Деякі  великі  за  обсягом 
практичні роботи розділені на декілька. Напри-
клад, при вивченні теми «Африка» учні викону-
ватимуть  три  практичні  роботи  замість   однієї, 
досить великої та складної.
Більшість  практичних  робіт  виконуються 

на основі використання різноманітних тематич-
них карт атласу та контурних карт. Уміння пра-
цювати з різними за змістом картами є одним 
з найважливіших показників якості підготовки 
учнів  під  час  вивчення  географії  материків  та 
океанів.
В  оновленій  редакції  програми  не  тільки 

зменшена  кількість  досліджень,  але  й  спроще-
на  їх  тематика.  Вони  стають  більш  конкрет-
ними  і  зрозумілими  для  учнів.  Наприклад,  до-
слідження теми 1 розділу II «Сучасні материки 
і  океани —  наслідок  розходження  літосферних 
плит»  замінено  дослідженням  «Взаємодія  оке-
ану,  атмосфери  та  суходолу,  її  наслідки»,  до-
слідження  теми  2  розділу  IV  «Причини  і  на-
слідки дослідження Землі» тепер звучить так —  
«Шляхи  розв’язання  екологічних  проблем»  то-
що. Виконання та оцінювання досліджень здій-
снюється вибірково —  за бажанням вчителя та  
учнів.
У  результаті  внесених  до  програми  змін 

у першому розділі удосконалено структуру тем 
про загальні географічні закономірності. У дру-
гому розділі змінена послідовність вивчення тем 
і розгортання матеріалу в них. У новій редакції 
запропоновано вивчення материків у наступній 
послідовності: Тема 1. Африка; Тема 2. Південна 
Америка; Тема 3. Австралія; Тема 4. Антаркти-
да; Тема 5. Північна Америка; Тема 6. Євразія.
У  третьому  розділі  «Океани»  розвантаже-

но  понятійний  апарат,  уточнено  та  унормова-
но практичні роботи й географічну номенклату-
ру. У четвертому розділі «Природа материків та 
океанів  і  людина»  спрощено  тематичний  зміст 
програмного матеріалу і тему дослідження. Від-
повідно до внесених поправок змінена кількість 
і зміст практичних робіт з кожної теми.
У  2015/2016  навчальному  році  при  вивчен-

ні  географії  у  8—11  класах  використовувати-
муться  методичні  рекомендації  2014/2015  на-
вчального  року  та  збірники  програм,  за  яки-
ми  працювали  вчителі  у  минулому  навчально-
му році, а саме:
Програми  для  загальноосвітніх  навчальних 

закладів.  Географія.  Економіка.  6—11. —  К.  : 
Перун, 2005, 2006;
Програми  для  загальноосвітніх  навчальних 

закладів. Географія. Економіка. —  К. : Навчаль-
на книга, 2005;
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Збірник навчальних програм для загальноос-
вітніх  навчальних  закладів  з  поглибленим  ви-
вченням  предметів  природничо-математичного 
та  технологічного циклу.  Географія України. —  
К. : Вікторія, 2009;
Програми  для  загальноосвітніх  навчальних 

закладів.  10—11  класи.  Географія.  Економіка. 
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профіль-
ний рівень. —  К., 2010;
Географія.  Програми  курсів  за  вибором  та 

факультативів. Ч. I, Ч. II. —  К., 2010.
Як  і  у  попередні  роки,  вивчення  географії 

України у 8-му  та 9-му класах  доцільно  завер-
шувати викладанням 17-годинних курсів (за ра-
хунок годин варіативної складової навчального 
плану)  «Географія  своєї  області».  Серед  крає-
знавчих  курсів  рекомендуємо  для  використан-
ня у 6  класах навчально-методичного комплек-
су регіонального курсу «Природа рідного краю. 
Одещина».
Вивчення  географії  в  старшій школі на рів-

ні  стандарту, академічному та профільному за-
безпечується  в  процесі  вивчення  курсу  «Соці-
ально-економічна  географія  світу»  з  викорис-
танням навчальної програми для ЗНЗ, видавни-
цтва «Перун»  і підручників, що рекомендовані 
МОН молоді та спорту України «Географія. 10 
клас»,  Г. Уварова,  В. Пестушко,  Ґенеза,  2010; 
«Географія. 10 клас», В. Коберник, Р. Ковален-
ко, Оберіг, 2010. Вивчення географії у 10-х кла-
сах стандартного (базового)  і академічного рів-
нів  у  2015/2016  навчальному  році  буде  здій-
снюватися в межах систематичного курсу «Со-
ціально-економічна географія світу», загальний 
обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень).

Організація  профільного  навчання  з  геогра-
фії  буде  здійснюватися  у  10—11-х  класах  за 
навчальною програмою «Географія. Профільний 
рівень»  (авт.  Т. Г. Гільберг,  Л. Б. Паламарчук, 
В. В. Безуглий) і підручниками «Географія. Під-
ручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних 
закладів. Профільний рівень»  (авт. Л. Б. Пала-
марчук,  Т. Г. Гільберг,  В. В. Безуглий),  Ґенеза, 
2010; «Географія. Підручник для 11 кл. загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Профільний рі-
вень»  (авт.  Л. Б. Паламарчук,  Т. Г. Гільберг, 
А. І. Довгань), Ґенеза, 2011.
Перелік посібників і програм, що можуть бу-

ти використані при вивченні географії, постійно 
оновлюється та друкується у щорічному інфор-
маційному збірнику Міністерства освіти і науки 
України і розміщується на офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і науки України (www.mon.
gov.ua) і веб-сайті Інституту інноваційних техно-
логій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
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та  економічних  знань

особливості виклаДання преДметів економічного 
спрямУвання У 2015/2016 навчальномУ році

Сьогодні Україна переживає не найкращі ча-
си. Економічний спад призвів до суттєвого зни-
ження  реальних  доходів  населення  і,  разом  з 
тим, до значного погіршення рівня життя укра-
їнців. Одним із виходів з цієї складної ситуації 
може бути зміна відношення кожного громадя-
нина країни до своєї ролі в економічному житті 
суспільства. Економічна безграмотність співвіт-
чизників часто призводить до негативних наслід-
ків як самих людей, так і країни в цілому. Фор-
мування  свідомого,  тобто  раціонального  став-
лення до повсякденного вибору, повинно стати 
одним з головних завдань у навчанні і вихован-
ні дітей та підлітків. «Економічна свідомість за-
безпечує розуміння економічного життя суспіль-

ства,  перетворення  кожного  працівника  на  ак-
тивного, творчого учасника виробничого проце-
су. В  умовах  економічних  реформ формування 
економічної свідомості підростаючого покоління 
стає загальним і обов'язковим» [6].
Нові державні стандарти початкової загаль-

ної  та  повної  загальної  середньої  освіти  базу-
ються  на  діяльнісному,  компетентнісному  та 
особистісному підходах до навчання та вихован-
ня  учнів. Важливе місце  у  цьому  займає  саме 
економічна складова, яка є однією із змістових 
ліній суспільствознавчого компонента освітньої 
галузі  «Суспільствознавство». Основними  еле-
ментами змістової лінії «Людина в економічній 
сфері» є: Економіка. Економічне життя суспіль-
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ства.  Людина  в  системі  економічних  відносин. 
Економічні потреби, умови і ресурси. Економіч-
на  діяльність  суспільства.  Домашнє  господар-
ство. Економіка та економічна система України. 
Місце України у світовому господарстві. Праця. 
Професія. Ринок праці. Підприємництво. Якість 
і рівень життя. Бюджет. Податки. Фінанси. Фі-
нансова безпека громадянина і держави. Світо-
ва економіка. Глобалізація.
Державними  вимогами  до  рівня  загально-

освітньої підготовки учня передбачено:   знати  і 
розуміти сутність і структуру економіки та еко-
номічних відносин, економічної системи України, 
функціонування ринку праці, бюд жетної, фінан-
сової,  податкової  системи,  сутність  підприєм-
ництва,  уміти  аналізувати  економічні  відноси-
ни,  використовуючи при цьому  історичний під-
хід, критичне мислення та елементи логіки, до-
бирати джерела економічної  інформації та пра-
цювати з економічними даними, встановлювати 
причинно-наслідкові  зв’язки  між  економічни-
ми  подіями  на  міжнародній  арені  та  в  Украї-
ні,  аналізувати  та  враховувати  фінансові  ри-
зики, застосовувати набуті знання і вміння під 
час  планування  домашнього  господарства  та 
бюд жету  родини,  формувати  власні  професій-
ні  цілі  та  обирати шляхи  їх  досягнення,  вияв-
ляти ставлення до власних економічних потреб 
та  шляхів  їх  задоволення,  оцінювати  особли-
вості  сучасного  ринку  праці  в  Україні,  наяв-
ні  економічні  ресурси,  можливість  розроблен-
ня  та  реалізації  особистих  економічних  про-
ектів,  розуміти  об’єктивні  причини  глобалі- 
зації [2].
Формування  економічної  свідомості  грома-

дянина є дуже складним  і тривалим процесом, 
який складається з:
— системи навчальних предметів економічно-

го спрямування;
— формування компетенцій ініціативності та 

підприємливості;
— системи  позакласної  роботи  з  учнями, 

батьками, місцевими громадами.
Процес економічного навчання та виховання 

слід починати ще у дошкільних навчальних за-
кладах, тому що саме у дошкільному віці у ди-
тини формуються первинні економічні поняття, 
уявлення про навколишній світ, навички і звич-
ки, первинні економічні знання. Надалі чотири-
рівневий підхід до економічного навчання  і  ви-
ховання  учнів  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів  виявляється  у  лінійно-циклічній  струк-
турі  курсів. Методичні  рекомендації  щодо  ви-
кладання  економіки  у  2014/2015  навчальному 
році  чинні  й  у  наступному 2015/2016. Доклад-
ніше ознайомитися  з ними можна на офіційно-
му  сайті Міністерства  освіти  і  науки України: 
www/mon.gov.ua.
Більш детально хочеться зупинитися на ви-

світленні інших складових системи формування 
економічної свідомості учнів. Виховання якостей 
економічно  свідомого  громадянина може  відбу-
ватися не тільки на уроках економіки, а також 

і на уроках неекономічного спрямування. «Кре-
ативність,  інноваційність,  здатність  ризикува-
ти, а також планувати заходи, які допоможуть 
досягти окреслених цілей, —  це вміння, на які 
є  найбільший  запит  роботодавців  і  які  є жит-
тєво  необхідні  для  розвитку  сучасної  економі-
ки.  Для  української  економіки,  що  перебуває 
на шляху переходу до ринку, розвиток підпри-
ємливості має виняткове значення» (М. Фалков-
ська,  віце-директор Осередку  розвитку  освіти 
у Варшаві) [1]. Однією з умов розвитку якостей 
підприємця є інтеграція в усі шкільні предмети 
тих інструментів, які через зміст, форми й мето-
ди навчання сприяють формуванню в учнів ком-
петенції підприємливості та ініціативності. Саме 
тому Одеський обласний інститут удосконален-
ня вчителів у 2014 році взяв участь у проекті 
«Уроки з підприємницьким тлом», який був ре-
алізований Осередком розвитку освіти у Варша-
ві в рамках програми «Польська допомога». Ме-
та даного проекту —  завдяки ефективній підго-
товці вчителів сприяти розвитку в українських 
школярів таких ключових компетентностей, як 
підприємливість та ініціативність. Суть проекту 
полягає  в  тому, щоб формувати  ці  компетент-
ності не тільки на уроках економіки, а й на уро-
ках  усіх шкільних  дисциплін —  гуманітарного, 
природничо-математичного та художньо-естетич-
ного циклів.
Реалізація  даного  проекту  проходила  у  де-

кілька  етапів.  На  першому  етапі  відбувалася 
підготовка тренерів з числа методистів закладів 
післядипломної педагогічної освіти. Другий етап 
був направлений на роботу українських  трене-
рів  з  творчо  працюючими  вчителями-предмет-
никами щодо  їх  підготовки  до  створення  кон-
спектів уроків неекономічного профілю з підпри-
ємницьким тлом. Творча група вчителів Одесь-
кої області складалася з 12 хіміків-біологів, які 
в  процесі  навчання  створили  дванадцять  кон-
спектів уроків хімії та біології, метою яких було 
формування в учнів компетенцій  ініціативності 
та підприємливості. Під час проведення третьо-
го етапу учасники проекту працювали над під-
готовкою  збірника  «Уроки  з  підприємницьким 
тлом». І останній етап мав на меті проведення 
масових заходів для педагогічного загалу облас-
ті щодо  поширення  досвіду  впровадження  під-
приємницьких  ідей  до  змісту  і  методів  навчан-
ня в рамках різних шкільних предметів. Резуль-
татом цього українсько-польського проекту ста-
ло  видання  посібника  «Уроки  з  підприємниць-
ким тлом: Навчальні матеріали» / За  заг.  ред. 
Е. Бобінської,  Р. Шияна,  М. Товкало. —  Вар-
шава  : Сова, 2014. —  398 с. У посібнику мож-
на ознайомитися  з методичними порадами,  які 
допоможуть розвивати в учнів підприємницьку 
компетентність на уроках неекономічного спря-
мування, а також конспектами уроків з підпри-
ємницьким тлом з різних навчальних предметів. 
Цей  посібник  знаходиться  у  вільному  доступі 
на  сайті  «Шкільна  академія  підприєм ництва»: 
http://www.sae-ukraine.org.ua.
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Не менш важливою складовою щодо форму-
вання економічної свідомості учнів є створення 
системи позакласної роботи з економіки та під-
приємництва. Позакласне навчання ґрунтується 
на основі  добровільності,  ініціативності,  актив-
ності  й  самостійної  навчально-пізнавальної  ді-
яльності  учнів. Можна  виділити  наступні  фор-
ми  позакласної  роботи:  перманентні —  факуль-
татив,  гурток,  клуб;  систематичні —  олімпіада, 
турнір,  предметний  тиждень;  епізодичні —  екс-
курсія, дидактична гра, конкурс тощо [5].
У  межах  варіативної  складової  змісту  осві-

ти МОН України пропонує різні за метою, зав-
даннями  та  рівнями  програми  курсів  за  вибо-
ром.  Саме  такі  заняття  сприяють  поглиблен-
ню, поширенню й систематизації здобутих еко-
номічних знань, навчають учнів здобувати осві-
ту самостійно, поширюють уяву про професійну 
діяльність.  Навчально-методичне  забезпечення 
вивчення  курсів  економічного  спрямування  по-
стійно поповнюється новими навчальними посіб-
никами  як  традиційного  характеру,  так  і  інно-
ваційними за змістом і формою. Перелік посіб-
ників, які можуть бути використані при вивчен-
ні економіки постійно оновлюється, друкується 
у щорічному інформаційному збірнику Міністер-
ства освіти і науки України, розміщено на офі-
ційному  веб-сайті Міністерства  освіти  і  науки, 
у фахових періодичних виданнях.
Ефективною  формою  проведення  позаклас-

ної роботи з економіки є клубна робота, бо са-
ме  вона  вимагає  об’єднання  зусиль  учнів,  вчи-
телів,  адміністрації  навчального  закладу,  бать-
ків та громади. Методисти Одеського обласного 
інституту удосконалення вчителів четвертий рік 
поспіль працюють в українсько-польському про-
екті  «Шкільна  академія  підприємництва»,  ме-
тою якого є сприяння формуванню компетенцій 
ініціативності  та  підприємливості  в  учнів шля-
хом залучення їх до роботи у шкільних клубах 
підприємництва.  За  ці  роки  було  підготовлено 
20 опікунів клубів, проведено відповідне навчан-
ня з директорами шкіл щодо сприяння змінам, 
створено 10 пілотних клубів. Результати робо-
ти шкільних клубів підприємництва були пред-
ставлені в ході роботи семінарів для педагогіч-
них працівників області,  керівники клубів пре-
зентують свою роботу на сторінках періодичних 
видань,  Ярмарку  педагогічних  ідей  і  техноло-
гій. З методичними матеріалами функ ціонування 
шкільних клубів підприємництва можна ознайо-
митись  на  сайті  http://sae-ukraine.org.ua/ua/
education/.
На базі Суворовської ЗОШ I—III ступенів Із-

маїльського  району,  де  працює  найактивніший 
та найуспішніший шкільний клуб «Імпульс», бу-
ло створено опорну школу з проблеми «Форму-
вання в учнів компетенцій ініціативності та під-
приємливості через роботу шкільного клубу під-
приємництва»  (керівник —  Мельниченко В. П., 
вчитель географії та економіки). Саме завдяки 
такій формі роботи школярі мають змогу прак-
тично  використовувати  набуті  раніше  знання, 

більш  детально  знайомитися  з  різними  профе-
сіями,  розкривати  та  удосконалювати  свої  під-
приємницькі  якості.  За  результатами  проекту 
було створено методичний посібник.
Не  менш  важливими  у  формуванні  еконо-

мічної  свідомості  є  такі форми позакласної ро-
боти,  як  олімпіади,  турніри,  тиждень  економі-
ки. Щорічно  проводяться  дві  олімпіади  з  еко-
номіки  всеукраїнського  рівня:  Всеукраїнська 
учнівська  олімпіада  з  економіки  та  Всеукраїн-
ська  учнівська  Інтернет-олімпіада. Метою  про-
ведення олімпіад «є залучення великої кількості 
учнів у позакласну навчально-пізнавальну діяль-
ність» [5], підвищення інтересу учнів до еконо-
міки. У 2014/2015 н. р. у III (обласному) етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 
взяли участь всього 30 учасників —  учнів 10-х 
та 11-х класів з міст Одеси та Іллічівська, Бол-
градського,  Ренійського,  Саратського  і  Татар-
бунарського  районів  області.  За  результатами 
III етапу та відбіркових турів оргкомітет і члени 
журі олімпіади сформували команду на IV етап 
олімпіади у складі двох учнів. Один з членів ко-
манди, Запорожченко Олександр, учень 11 кла-
су Маріїнської  гімназії  м.  Одеси  виборов  дип-
лом  II  ступеня.  Успіх Олександра  не  є  випад-
ковим.  Він  вже  три  роки  поспіль  бере  участь 
як у Всеукраїнській учнівській олімпіаді  з еко-
номіки, так і у Всеукраїнській учнівській Інтер-
нет-олімпіаді, де цього року посів перше місце. 
Саме таке глибоке занурення в економічну на-
уку сприяло вибору учнем професії економічно-
го спрямування.
Не менш важливою і цікавою формою поза-

класної роботи з економіки є підготовка та про-
ведення економічних турнірів різного рівня. Все-
український турнір юних економістів —  це зма-
гання  учнів  у  формі  рольової  гри,  що  сприяє 
набуттю умінь розв’язувати складні економічні 
проблеми,  доповідати, формулювати  тверджен-
ня  та  захищати  власну  думку  в  наукових  дис-
кусіях.  Участь  в  економічному  турнірі  допома-
гає учням формувати такі якості особистості, як 
вміння вести дослідницьку, пошукову діяльність, 
захищати  свої  ідеї  й  обстоювати  власну  пози-
цію,  лідерство  та  вміння  працювати  у  коман-
ді, відповідальність за власний результат та ре-
зультат командної праці, майстерність критично 
слухати  й  аналітично мислити  тощо. На жаль, 
в Одеській області така форма позакласної ро-
боти  з  економіки  майже  не  використовується, 
щорічні  турніри юних економістів проводяться 
лише в м. Іллічівську.
Отже,  економічну  свідомість  на  основі  еко-

номічного  мислення  можна  побудувати  тільки 
завдяки правильно сформованій  системі  еконо-
мічного навчання і виховання, яке складається 
з  урочної,  позаурочної  та  позакласної  роботи. 
Тільки  економічно  свідомий  громадянин  зможе 
робити  певні  висновки,  розробляти  і  застосо-
вувати  у  господарській  діяльності  раціональні 
рішення,  які  призводять  до  бажаних  резуль- 
татів.
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В. В. ГРІНчук,
завідувачка НМЛ математики  та  інформатики ООІУВ

про вивчення математики У 2015/2016 навчальномУ 
році в загальноосвітніх навчальних заклаДах

Навчання математики у  2015/2016 навчаль-
ному році буде здійснюватися за програмами:
— у  5—7  класах —  за  навчальною  програ-

мою для учнів 5—9 класів загальноосвітніх на-
вчальних  закладів  (за  новим Державним  стан-
дартом базової і повної загальної середньої осві-
ти). Математика, автори: М. І. Бурда, Ю. І. Ма-
льований,  Є. П. Нелін,  Д. А. Номіровський, 
А. В. Паньков,  Н. А. Тарасенкова, М. В. Чеме-
рис, М. С. Якір, розміщеною на сайті www.mon.
gov.ua;
— у  8—9  класах  загальноосвітніх  навчаль-

них закладів буде здійснюватися за програмами, 
надрукованими  у  збірнику  «Програми  для  за-
гальноосвітніх  навчальних  закладів. Математи-
ка.  5—12  класи»,  видавництво  «Перун», Київ, 
2005  р.,  у  науково-методичному журналі  «Ма-
тематика в школі» (№ 2, 2006 р.);
— у 10—11 класах —  за програмами, надру-

кованими  у  навчально-методичному  посібнику 
«Збірник програм з математики для допрофіль-
ної підготовки та профільного навчання (у двох 
частинах), видавництво «Ранок», Харків, 2011 р.;
— у 8—9 класах (поглиблене вивчення) —  за 

програмою «Математика. 8—9 класи», надруко-
ваною  в  Інформаційному  збірнику МОН Укра-
їни,  2008. —  № 16—17,  розміщеною  на  сайті 
Міністерства освіти і науки України www.mon.  
gov.ua.
Зауважимо,  що  програма  для  класів  з  по-

глибленим  вивченням  математики  розрахова-
на на вивчення математики у 8—11 класах та 
передбачає поглиблене вивчення предмета  (на-
вчальні  заклади,  які  розпочали  вивчення мате-
матики у 8 класі на поглибленому рівні, продов-
жують поглиблене вивчення у 10—11 класах).
Для учнів 5 класу чинними залишаються ін-

структивно-методичні рекомендації, що містять-
ся  у  листі Міністерства  освіти  і  науки  Украї-
ни від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію 
навчально-виховного  процесу  в  5-х  класах  за-
гальноосвітніх  навчальних  закладів  і  вивчення 

базових  дисциплін  в  основній школі»,  ознайо-
митись  з  якими можна  на  сайті МОН  (http://
www.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/methodical-
recommendations/). Методичні рекомендації що-
до  викладання  математики  в  5  класі  розміще-
ні  на  сайті  deltamatem.km.ua  та  рекомендації 
 ООІУВ «Про викладання математики в 5-х кла-
сах в 2012/2013 навчальному році».
Для учнів  6-х  класів  чинними  залишаються 

методичні рекомендації ООІУВ «Про викладан-
ня  математики  в  6-х  класах  у  2014/2015  на-
вчальному році».
Для  7-х  класів,  які  в  цьому  навчальному 

році  починають  вивчати  математику  за  новим 
Державним  стандартом,  рекомендуємо  корис-
туватися  методичними  рекомендаціями   ООІУВ 
«Про  викладання  математики  в  7-х  класах 
у 2015/2016 навчальному році».
Методичні рекомендації містять діагностику 

базового рівня знань учнів  за курс 6-го класу, 
корекцію знань учнів з математики за курс 6-го 
класу, програму з алгебри та геометрії 7-го кла-
су, орієнтовне тематичне планування з алгебри 
та геометрії, контрольні роботи за весь курс ал-
гебри та геометрії та деякі розробки уроків, як 
з алгебри, так і з геометрії.
Для 8—11 класів чинними залишаються ре-

комендації, що містяться у листі Міністерства 
від  01.06.2012  № 1/9-426  «Щодо  інструктив-
но-методичних  рекомендацій  із  базових  дисци-
плін» (Інформаційний збірник Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України № 17—22, 
2012 рік).
У  10—11  класах  вивчення  математики  ди-

ференціюється  за  чотирма  програмами:  рівень 
стандарту,  академічний  і профільний рівень та 
поглиблене  вивчення  математики  (див.  табл.).
Програма рівня стандарту реалізується в кла-

сах суспільно-гуманітарного напряму (крім еконо-
мічного профілю), філологічного, художньо-есте-
тичного, спортивного напрямів та технологічного 
профілю —  вивчається  предмет  «Математика».
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Зауважимо, що у випадку використання ва-
ріативної складової для збільшення годин на ви-
вчення математики в даних класах не рекомен-
дуємо  переходити  з  рівня  стандарту  на  акаде-
мічний рівень у 10 класі, якщо в 11 класі на ви-
вчення математики не виділяється 5 годин.
При  збільшенні  кількості  годин  на  вивчен-

ня математики  їх розподіл фіксується у кален-
дарному плані, який погоджується з керівником 
навчального закладу чи його заступником. Вчи-
тель  самостійно  вирішує  питання щодо  збіль-
шення  годин  на  вивчення  тем,  які  передбаче-
ні навчальною програмою,  і  записує проведені 
уроки на сторінках класного журналу, відведе-
них для цього предмета.
При використанні  варіативної  складової Ти-

пових  планів  на  запровадження  факультати-
вів,  курсів  за  вибором,  індивідуальних  занять 
та консультацій рішення щодо розподілу годин 
приймає  навчальний  заклад,  враховуючи  про-
фільне  спрямування,  регіональні  особливості, 
кадрове забезпечення, матеріально-технічну ба-
зу та бажання учнів.
За  рішенням  навчального  закладу  облік  за-

нять з курсів  за вибором може здійснюватися 
на  сторінках  класного журналу  або  в  окремо-
му журналі.
Факультативи,  групові  та  індивідуальні  за-

няття  проводяться  для  окремих  учнів  чи  груп 
учнів.  У  класному журналі  (у  випадку  відсут-
ності  вільних сторінок —  в окремому журналі) 
зазначається склад групи, яка відвідує факуль-
тативні заняття, та ведеться облік відвідування. 
Оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  може 
здійснюватися за рішенням педагогічної ради.
Програми  забезпечення  варіативної  складо-

вої знаходяться у збірнику програм (I та II час-
тини), видавництво «Ранок», Харків, 2011 р.
Вимоги до перевірки зошитів регламентують-

ся методичним листом Міністерства освіти і на-
уки  України  від  27.12.2000 № 1/9-529  «Орієн-
товні  вимоги  до  виконання  письмових  робіт  і 
перевірки  зошитів  з  природничо-математичних 
дисциплін  у  5—11  класах»  (окрім  кількості 
контрольних робіт, які визначаються в Інструк-
тивно-методичних листах Міністерства освіти  і 
науки України  відповідно  до  діючої  програми). 
Вимоги щодо письмового оформлення робіт з ма-
тематики не повинні зводитися до нав’язування 
учням  єдиної  форми  запису  розв’язування  за-
дач  і вправ. Вони можуть мати скорочений ви-

гляд  з  використанням  теоретико-множинної  та 
логічної  символіки.  Відомо,  що  вміння  стисло 
і  чітко  записувати  розв’язування  задач  свід-
чить  про  достатній  рівень  логічного  мислення.
Зошити, в яких виконуються навчальні класні 

та домашні роботи, рекомендується перевіряти:
У  5—6  класах  з  математики —  один  раз 

на тиждень
У 7—9 класах з алгебри та геометрії —  один 

раз на два тижні
У 10—11 (12) класах з алгебри та початків 

аналізу, а також з геометрії —  один раз на місяць.
Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 ба-

лів  і  оцінка  виставляється  в журнал  кожного 
місяця. При оцінюванні ведення зошита до ува-
ги  береться  наявність  і  правильність  виконан-
ня  класних  та  домашніх  робіт. Вчитель  також 
може  перевіряти  й  оцінювати  частину  письмо-
вої роботи (задачу, вправу, побудову графіка).
Для контрольних робіт передбачаються окре-

мі  зошити, що зберігаються протягом навчаль-
ного року в загальноосвітньому навчальному за-
кладі. Аналіз помилок та корекцію знань учнів 
зручніше  проводити  в  робочих  зошитах  за  рі-
шенням педагогічної ради.
Календарне планування навчального матері-

алу здійснюється вчителем на підставі навчаль-
них програм, а не за підручником.

Тематичний облік знань учнів  
з математики

Кожному  учню  виставляється  оцінка  за  те-
му. При  її  виставленні  враховуються  всі  види 
навчальної  діяльності,  що  підлягали  оцінюван-
ню протягом вивчення теми.
Якщо тема має вивчатися більш 10—12 уро-

ків,  вона  ділиться  на  логічні  дози  навчально-
го матеріалу, після вивчення яких проводиться 
контрольна робота (без виставлення тематичної 
оцінки). Тематична оцінка виставляється напри-
кінці вивчення теми у колонці без дати, але з 
записом  «тематична»  на  підставі  контрольних 
робіт,  які  проводились  протягом  вивчення  те-
ми,  та  поточних  оцінок,  в  тому  числі  й  за  ве-
дення зошитів. При цьому проведення окремої 
тематичної  атестації  не  передбачається.  У  ра-
зі неатестації учня робиться відповідний запис: 
Н/A. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 
При виставленні  тематичної  оцінки  слід брати 

Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти

Навчальні
предмети

кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту академічний рівень Профільний рівень Поглиблене вивчення

10 11 10 11 10 11 10 11

Математика 3 3 — — — — — —

Алгебра  та початки  аналізу — — 2 3 5 5 5 5

Геометрія — — 2 2 4 4 4 4
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до уваги рівень навчальних досягнень учнів на-
прикінці вивчення теми.

критерії оцінювання знань учнів

Початковий. Учень може розпізнати один із 
кількох  запропонованих математичних  об'єктів 
(символів,  виразів,  геометричних  фігур  тощо), 
виділивши його серед інших; прочитати й запи-
сати числа, переписати даний математичний ви-
раз, формулу; зобразити найпростіші геометрич-
ні фігури (намалювати ескіз).
Учень може виконати однокрокові дії з чис-

лами, найпростішими математичними виразами; 
впізнати  окремі  математичні  об'єкти  і  поясни-
ти свій вибір.
Учень може співвіднести дані  або словесно 

описані математичні об'єкти з їхніми суттєвими 
властивостями; з допомогою вчителя виконува-
ти елементарні завдання.

Середній.  Учень  може  відтворити  означен-
ня математичних понять  і формулювання твер-
джень; назвати елементи математичних об'єктів; 
формулювати  деякі  властивості  математичних 
об'єктів; виконати за зразком завдання обов'яз-
кового рівня.
Учень може проілюструвати означення мате-

матичних понять, формулювань теорем і правил 
виконання математичних дій прикладами  із по-
яснень  вчителя  або  підручника;  розв'язати  за-
вдання  обов'язкового  рівня  за  відомими  алго-
ритмами з частковим поясненням.
Учень може проілюструвати означення мате-

матичних понять, формулювань теорем і правил 
виконання  математичних  дій  власними  прикла-
дами;  самостійно  розв'язати  завдання  обов'яз-
кового  рівня  з  достатнім  поясненням;  записа-
ти математичний вираз, формулу за словесним 
формулюванням і, навпаки.

Достатній.  Учень  може  застосувати  озна-
чення математичних понять та їх властивостей 
для розв'язання завдань у знайомих ситуаціях; 
знає залежності між елементами математичних 
об'єктів; самостійно виправляє вказані йому по-
милки; розв'язує завдання, передбачені програ-
мою без достатніх пояснень.
Учень  володіє  визначеним  програмою  на-

вчальним  матеріалом;  розв'язує  завдання,  пе-
редбачені програмою, з частковим поясненням; 
частково аргументує математичні міркування та 
розв'язування завдань.
Учень вільно володіє визначеним  програмою 

навчальним матеріалом; самостійно виконує за-
вдання в знайомих ситуаціях з достатнім пояснен-
ням; виправляє допущені помилки; повністю аргу-
ментує обґрунтування математичних  тверджень; 
розв'язує  завдання  з  достатнім  поясненням.

Високий.  Знання,  вміння  і  навички  учня 
 повністю відповідають вимогам програми, зокре-
ма, учень може усвідомити нові для нього мате-
матичні факти,  ідеї, вміє доводити передбачені 
програмою математичні твердження з достатнім 
обґрунтуванням; під керівництвом вчителя зна-
ходить джерела інформації та самостійно вико-
ристовує їх; розв’язує завдання з повним пояс-
ненням і обґрунтуванням.
Учень може вільно і правильно висловлювати 

відповідні математичні міркування, переконливо 
аргументувати їх; самостійно знаходити джерела 
інформації та працювати з ними; може викорис-
товувати  набуті  знання  і  вміння  в  незнайомих 
для нього ситуаціях; знає передбачені програмою 
основні  методи  розв’язування  завдання  і  вміє 
застосовувати їх з необхідним обґрунтуванням.
Учень виявляє варіативність мислення  і  ра-

ціональність у виборі способу розв’язування ма-
тематичної проблеми; вміє узагальнювати й сис-
тематизувати набуті знання; може розв’язувати 
нестандартні задачі і вправи.

УДК 371.315:371.32+51

о. М. ЗаДоРІНа,
ст. викладач кафедри природничо-ма тематичних дисциплін 
та  інформаційних  технологій ООІУВ,  канд.  пед.  наук

ДиДактичні аспекти вивчення теми 
«формУли скороченого множення»  

та їх застосУвання У кУрсі алгебри 7 класУ
Розглянуто дидактичні аспекти вивчення теми «Формули скороченого множення» у курсі алгебри 7-го кла-

су за новою програмою; вказано на особливості формування комплексу вправ та завдань за даною темою; роз-
глянуто можливість застосування формул скороченого множення до різних типів завдань з математики.

Ключові слова: навчання математики; формули скороченого множення; формування умінь та навичок; спро-
щення виразів; розкладання многочленів на множники; розв’язування рівнянь.

Постановка проблеми.  Найпростіші  пере-
творення  виразів  і  формул,  які  опираються 
на властивості  арифметичних операцій, форму-
ються в початковій школі та 5 і 6 класах. Про-

те ґрунтовне формування умінь і навичок вико-
нання перетворень відбувається в курсі алгебри 
7 класу. Це пов'язано як з різким збільшенням 
числа  і  різноманітності  перетворень, що  відбу-
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ваються,  так  і  з  ускладненням  діяльності  що-
до  їх  обґрунтування  та  з'ясування умов  засто-
сування, з визначенням  і вивченням узагальне-
них понять тотожності,  тотожного перетворен-
ня, рівносильного перетворення.

аналіз актуальних досліджень. Фахівці  з 
методики викладання математики, які складають 
навчальні  програми для шкіл  різного профілю, 
часто ставлять запитання про те, які саме роз-
діли математики необхідні у тій чи іншій профе-
сії. У наш час стрімкого розвитку науки й тех-
ніки, нових технологій, коли деякі професії від-
мирають, а на їх місці виникають нові, відпові-
сти на це запитання досить важко. Враховуючи 
широкий спектр професій, ще важче передбачи-
ти майбутні професії учнів конкретного навчаль-
ного закладу. Програми мають забезпечити ба-
зову математичну підготовку на випадки різних 
професій.  Проте  всі  вони  однозначно  заявля-
ють, що однією з провідних тем шкільного кур-
су математики є тема «Числа  і вирази». «Фор-
мули скороченого множення» —  невід’ємна час-
тина цієї теми. Так, вивчення цієї теми назива-
ється «китом» шкільного курсу алгебри. Знання, 
навички та вміння закладаються в 7-му класі.

Мета статті: визначити особливості вивчення 
теми «Формули  скороченого множення» у  кур-
сі алгебри 7-го класу, вказати на основні етапи 
вивчення  та  формування  системи  вправ,  а  та-
кож можливості застосування теми до розв’язку 
різноманітних математичних завдань.

Виклад основного матеріалу. При вивченні 
математики в початковій школі та програмного 
матеріалу  5—6  класу  використовується  нероз-
членована  система  перетворень,  представлена 
правилами  виконання  дій  над  однією  або  обо-
ма  частинами формули. Мета —  досягти швид-
кості у виконанні завдань щодо вирішення най-
простіших  рівнянь,  спрощення формул,  які  за-
дають функції, в раціональному проведенні об-
числень з опорою на властивості дій.
Типові приклади:
Розв’язати рівняння:
а) 5х – 3х = 2; б) 5х = 3х + 2; в) (2 – 4у) + 

+ 5у = 3(1 – 3у).
Тотожне перетворення (а); рівносильне і то-

тожне (б).
Одна  з  перших  тем  курсу  «Алгебра-7» —  

«Вирази  та  їх  перетворення»  допомагає  закрі-
пити обчислювальні навички, набуті в 5—6 кла-
сах,  систематизувати  та  узагальнити  відомості 
про  перетворення  виразів  і  розв’язок  рівнянь. 
Знаходження  значень  числових  і  буквених  ви-
разів дає можливість повторити з учнями пра-
вила дії з раціональними числами. Уміння вико-
нувати арифметичні дії з раціональними числами 
є опорними для всього курсу алгебри. При роз-
гляді перетворень виразів формально-оператив-
ні вміння залишаються на тому ж рівні, що був 
досягнутий у 5—6 класах. Однак тут учні підні-
маються на новий ступінь в оволодінні теорією. 
Вводяться поняття «тотожно рівні висловлюван-
ня»,  «тотожність»,  «тотожні  перетворення  ви-

разів», зміст яких буде постійно розкриватися 
і заглиблюватися при вивченні перетворень різ-
них виразів алгебри. Підкреслюється, що осно-
ву тотожних перетворень складають властивос-
ті дій над числами. При вивченні теми «Много-
члени» формуються формально-оперативні вмін-
ня тотожних перетворень алгебраїчних виразів. 
Формули  скороченого  множення  сприяють  по-
дальшому  процесу  формування  умінь  викону-
вати тотожні перетворення цілих виразів. Умін-
ня застосовувати формули як для скороченого 
множення,  так  і  для  розкладання  многочленів 
на множники використовуються не тільки у пе-
ретворенні цілих виразів, але й в діях з дробами, 
коренями,  степенями  з  раціональним  показни-
ком. У 7 класі відповідно до вимог нового Дер-
жавного стандарту вже відбувається формуван-
ня навичок застосування конкретних видів пере-
творень. Мета вивчення теми «Формули скоро-
ченого множення» —  формування гнучкого і по-
тужного апарата, придатного для використання 
у вирішенні різноманітних навчальних  завдань. 
Перехід  до  цього  етапу  здійснюється  при  під-
сумковому повторенні курсу в ході осмислення 
вже відомого матеріалу, який засвоєно частина-
ми та окремими типами перетворень.
Основний  принцип  організації  системи  за-

вдань  при  вивченні  зазначеної  теми —  пред-
ставлення  їх  від  простого  до  складного. Цикл 
вправ —  поєднання  у  послідовності  вправ  де-
кількох аспектів вивчення  і прийомів розташу-
вання матеріалу. При вивченні тотожних пере-
творень цикл вправ пов'язаний з вивченням од-
нієї  тотожності,  навколо якої  групуються  інші 
тотожності, що знаходяться з нею у природно-
му зв'язку. До складу циклу поряд з репродук-
тивними  входять  завдання, що  вимагають  роз-
пізнавання  можливості  застосування  стосовно 
розглянутої  тотожності.  Досліджувана  тотож-
ність застосовується для проведення обчислень 
на різних числових областях. Завдання в кожно-
му циклі бажано розділити на дві групи. До пер-
шої віднести завдання, що виконуються при пер-
вісному  знайомстві  з  тотожністю.  Вони  слугу-
ють  навчальним матеріалом  для  декількох  під-
ряд уроків, об'єднаних однією темою. Друга гру-
па  вправ  пов'язує  досліджувану  тотожність  з 
різними  додатками. Ця  група  не  утворює  ком-
позиційної  єдності —  вправи  тут  можуть  бути 
розподілені  за  різними  темами. Описані  струк-
тури  циклу  відносяться  до  етапу  формування 
навичок застосування конкретних перетворень.
На  етапі  синтезу  цикли  змінюються,  відбу-

вається  об'єднання  груп  завдань  у бік  усклад-
нення  і  злиття  циклів,  які  відносяться  до  різ-
них  тотожностей, що  сприяє  підвищенню ролі 
дій щодо  розпізнавання  застосованості  тієї  чи 
іншої тотожності.
Наведемо  як  приклад  цикл  завдань  для  то-

тожності: x2 – y2 = (x – y)(x + y).
I група завдань:
а)  представити  у  вигляді  добутку:  a2 – b2, 

c2 – 52, 121 – k2;
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б)  перевірити вірність рівності:  (100 – 1) × 
× (100 + 1) = 10 000 – 1;
в)  розкрити  дужки  у  виразі:  (4xy + 5x2) × 

× (4xy – 5x2);
г)  обчислити:  49·51,  252 – 242,  (104 – 1) × 

× (104 + 1);
д)  розкласти  на  множники:  k2 – p2,  (ab)2 –  

– x2, x4·y4;
е)  спростити вираз: (a + b)2 – (a – b)2.
II група завдань:
ж)  використовуючи тотожність a = (Ö a)2 при 

a ≥ 0, розкласти на множники многочлен x2 – 5;
з)  позбавитися ірраціональності у знаменни-

ку дробу  1
Ö 2 – 1

 ;

і)  довести, що якщо k —  непарне число, то 
k2 – 1 ділиться на 4;
к)  функція  задана  аналітичним  виразом 

f x
x x

x
( ) .=

2

2

2 1
1

+ +
−

  Позбутися  знака  модуля, 

розглянувши два випадки: x ≥ 0, x < 0.
л)  розв'язати рівняння x3 – 4x = 15.
Завдання а) пов'язане з фіксуванням струк-

тури досліджуваної тотожності, встановленням 
зв'язку  з  числовими  множинами  (зіставлення 
знакових структур тотожності  і  перетвореного 
виразу;  заміщення  букви  числом  у  тотожнос-
ті).  В  останньому  прикладі  ще  доведеться  ви-
конати приведення його до досліджуваного ви-
ду.  У  наступних  прикладах  (д  і  е)  відбуваєть-
ся  ускладнення,  спричинене  прикладною  рол-
лю  тотожності  і  ускладненням  знакової  струк- 
тури.
Завдання типу б) спрямовані на формування 

навичок  заміни  (x – y)(x + y)  на x2 – y2. Ана-
логічна  і  роль  завдання  в).  Завдання  I  групи 
орієнтовані  на  засвоєння  структури  тотожнос-
ті, операції заміщення у найпростіших, принци-
пово найбільш важливих випадках,  і уявлення 
про  зворотність перетворень,  здійснюваних  то-
тожністю. Дуже  важливе  значення  має  також 
збагачення  мовних  засобів,  що  показують  різ-
ні аспекти тотожності. Повідомлення про ці ас-
пекти дають тексти завдань.
Ці  завдання  спрямовані  на  якомога  більш 

пов не  використання  і  врахування  специфіки 
саме даної тотожності, припускають сформова-
ність  навичок  використання  досліджуваної  то-
тожності для різниці квадратів. Мета —  погли-
бити  розуміння  тотожності  за  рахунок  розгля-
ду різноманітних її застосувань в різних ситуа-
ціях,  у  поєднанні  з  використанням  матеріалу, 
що відноситься до інших тем курсу математики.
Проілюструємо  на  прикладі  формування 

умінь  і  навичок  в  обчисленнях  і  тотожних  пе-
ретвореннях. Уміння і навички швидше засвою-
ються і довше зберігаються, якщо їх формуван-
ня відбувається на свідомій основі (дидактичний 
принцип свідомості). При розкладанні на множ-
ники винесенням загального множника за дуж-
ки  важливо  побачити  цей  загальний  множник 
і  потім  застосувати  розподільний  закон.  При 
виконанні  перших  вправ  корисно  кожний  до-

данок  многочлена  записати  у  вигляді  добутку, 
один  з  множників  якого —  загальний  для  всіх 
доданків.
Особливо корисно так робити, коли за дуж-

ки  виноситься  один  з  одночленів  многочлена: 
24a2b + 8ab = 8ab·3a + 8ab·1 = 8ab(3a + 1).
Також ефективними є вправи наступного ти-

пу:
1.  Запишіть  замість  многочлена  відсутній 

множник:
а) ac2 + 4a3c2 – a2c = ac(...);
б) m2n3 + 12m3n3p + 1,5m3n3p3 = 0,5m2n2(...);
в)  32p3q2 – 16p2q3 + 0,8pq2r = ...(40p2 –  

– 20pq + r).
2.  Розкладіть  на  множники  таким  чином, 

щоб  перед  дужками  множником  був  одночлен 
з від’ємним коефіцієнтом:
а) – 4x3y + 6x2y2 – 8x4y3;
б)  10a4b3 – 14a4b2 + 20a3b4.
3. Розкладіть на множники таким чином, щоб 

многочлен в дужках мав цілі коефіцієнти:
а)  0,3xy2 + 1,8x2y – 0,5xy;

б)  3
2

5
7

2a ax+ .

4. Розв'яжіть рівняння:
  m(m – 2) + + 3(m – 2) = 0.
Розкласти на множники:
а)  5am2n – 32n2;
б)  0,08p2q – 0,18pq3;
в) x2 – y2 – x + y;
г)  75a4b4 + 180a2b2c + 108c2;
д)  0,5c2 – d + 0,5d2.
Висновки.  Завдання  вчителя  навчитися  бу-

дувати  навчально-виховний  процес  так,  щоб 
викликати й підтримувати  інтерес учнів до на-
вчального матеріалу, активізувати їх творчі здіб-
ності, давати їм змогу відчути радість від зроб-
лених «відкриттів», подолання перешкод, вихо-
вувати бажання активно, самостійно здобувати 
знання. Вивчення формул скороченого множен-
ня здійснюється в тісному зв'язку з числовими 
множинами,  які  вивчаються  у  тому  чи  іншому 
класі.  На  перших  уроках  потрібно  пропонува-
ти учню пояснювати кожен крок перетворення, 
щоб сформувати ті правила і закони, які засто-
совуються.

Перспективи подальших досліджень. «Фор-
мули  скороченого  множення» —  багатогран-
на  та  цікава  тема,  яка може  вивчатися  не  ли-
ше  на  уроках  математики,  а  й  у  позаурочний 
час. Тож бачимо доцільним розробити систему 
вправ, що забезпечить використання цієї теми 
при  розв’язуванні  олімпіадних  задач  з  матема-
тики.
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нормативно-правове забезпечення піДвищення якості 
превентивної освіти Учнів в оДеській області

Серед  головних  завдань,  які  має  вирішува-
ти  сучасний  навчальний  заклад,  є  створення 
освітнього  середовища,  сприятливого  для  збе-
реження  та  подальшого  зміцнення  здоров’я 
учнів,  формування  в  них  свідомого  ставлення 
до  свого  життя  та  здоров’я,  оволодіння  жит-
тєвими  навичками  безпечної  та  здорової  по-
ведінки.  Діяльність  загальноосвітніх  навчаль-
них  закладів  з  питань  формування  здорового 
способу  життя,  здійснення  превентивного  ви-
ховання  у  2015/2016  навчальному  році  регла-
ментована  такими  нормативно-правовими  акта-
ми  та  документами:  Закон  України  «Про  осві-
ту» від 23.03.1996 № 100/96-ВР; Закон України 
«Про  загальну  середню  освіту»  від  13.05.1999 
№ 651-XIV; Закон України «Про охорону дитин-
ства» від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами); За-
кон України «Про  соціальну роботу  з  сім’ями, 
дітьми  та  молоддю»  від  21.06.2001 № 2558-III 
(зі змінами); Концепція формування позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та 
молоді, затверджена наказом Міністерства осві-
ти  і  науки  України  від  21.07.2004 № 605;  На-
ціональна доктрина розвитку освіти України у 
XXI  столітті,  затверджена Наказом Президен-
та  України  від  17.04.2002 № 347/2002;  Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про затверд-
ження Державної цільової соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2015 ро-
ку»  від  21.03.2012 № 350;  Розпорядження Ка-
бінету Міністрів  України  «Про  затвердження 
плану  заходів щодо  виконання  Концепції  реа-
лізації державної політики у сфері протидії по-
ширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним 
обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  ре-
човин та прекурсорів на 2011—2015 роки» від 
22.11.2011 № 2140  (зі  змінами);  Розпоряджен-
ня  Кабінету Міністрів  України  «Про  схвален-
ня  Концепції  реалізації  державної  політики 

у  сфері  профілактики  правопорушень  на  пері-
од  до 2015 року»  від  30.11.2011 № 1209; Дер-
жавна програма «Репродуктивне здоров’я нації» 
на  період  до  2015  року,  затверджена  постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 
№ 1849; Державна цільова соціальна програма 
«Молодь України» на 2009—2015 роки, затвер-
джена постановою Кабінету Міністрів України 
від  28.01.2009 № 41;  Основні  орієнтири  вихо-
вання  учнів  1—11  класів  загальноосвітніх  на-
вчальних закладів України, затверджених нака-
зом МОНМСУ від 31.10.2011 № 1234.
У школах Одеської  області  в   забезпеченні 

формування здорового способу життя провідну 
роль  виконує  вчитель  предмета  «Основи  здо-
ров’я»,  який  викладається  в  1—9-х  класах  та 
відповідно  підготовлений  педагог-тренер,  який 
викладає  превентивний  факультатив  у  10,  11 
класах.
Отже, саме через предмет «Основи здоров’я» 

та факультативи здійснюється формування здо-
ров’я збережувальних  компетенцій  учнів,  дбай-
ливого  ставлення до власного  здоров’я  та  здо-
ров’я інших людей.
Залишаються  невирішеними  такі   проблеми: 

повільно  реалізується  принцип  наступності 
між основною та старшою школою у вирішенні 
завдань формування здорового способу життя, 
превентивної освіти, культури здоров’я; навчаль-
но-методична  та  матеріально-технічна  база  за-
гальноосвітніх навчальних закладів не відповідає 
вимогам Типового положення про навчальний ка-
бінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчаль-
них закладів (наказ МОНУ 09.12.2009 № 1114). 
В  усіх  навчальних  закладах  склалася  своя  мо-
дель діяльності щодо формування здорового спо-
собу життя,  збереження  і  зміцнення  здоров’я.
Вивчення  матеріалів  показало, що  питання 

превентивного  виховання на уроках  та  у поза-
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урочний  час  постійно  турбують  керівників  на-
вчальних закладів, заслуховуються на педрадах, 
нарадах  при  директорові,  батьківських  зборах 
та регламентуються наказом.
Планування  виховної  діяльності  в  навчаль-

них закладах здійснюється відповідно до визна-
чених змістових ліній «Основних орієнтирів ви-
ховання  учнів  1—11-х  класів  загальноосвітніх 
навчальних закладів України», затверджених на-
казом МОНСМУ від 31.10.2011 № 1243 та лис-
та МОНУ від 08.07.2013 № 1/9-480 «Про мето-
дичні  рекомендації  з  питань  організації  вихов-
ної роботи в навчальних закладах у 2014/2015 
навчальному  році».  Просвітницько-виховна  ро-
бота з учнями, яка спрямована на формування 
здорового способу життя, здійснюється класни-
ми керівниками, органами учнівського самовря-
дування, батьками, громадськістю.
З  метою  підвищення  якості  превентив-

ної  освіти  учнів  базові  школи  основ  здоров’я 
Одеської  області  стали  учасниками  Всеукраїн-
ського  превентивного  проекту  «Зміцнення  по-
тенціалу  Всеукраїнської  спілки  вчителів  і  тре-
нерів  для  поліпшення  доступу  до  якісних  по-
слуг  з  профілактики  ВІЛ/СНІДу  в  діяльності 
Шкіл дружніх до дитини»  (за підтримки Євро-
пейського союзу).
На виконання наказу Міністерства освіти  і 

науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 
№ 1314 «Про затвердження плану заходів з ре-
алізації  проектних  заходів щодо  виконання За-
гальнодержавної  програми  забезпечення  про-
філактики  ВІЛ-інфікованих  і  хворих  на  СНІД 
на  2009—2013  роки»  науково-методичною  ла-
бораторією  безпеки життєдіяльності  учасників 
навчально-виховного процесу та основ здоров’я 
ООІУВ було  проведено  перший  етап  розгляду 
моделей  превентивної  освіти  в  навчальних  за-
кладах області. У результаті аналізу наданих ма-
теріалів перше місце в області отримав Одесь-
кий  навчально-виховний  комплекс № 84  «Спе-
ціалізована  школа  I—III  ступенів  з  поглибле-
ним вивченням  іноземних мов —  загальноосвіт-
ня школа I—III ступенів» Одеської міської ради.
У рамках проекту суттєво розширено мережу 

базових навчальних закладів для впровадження 
якісної превентивної освіти: наразі 15 навчаль-
них закладів з Одеської області та міста Одеси 
мають ресурс для здійснення заходів щодо про-
філактики  ВІЛ-інфекції  серед  учнівської  моло-
ді. Кадровий і ресурсний потенціал базових на-
вчальних  закладів посилено  завдяки  їх навчан-
ню  на  проблемних  курсах  та  семінарах-тренін-
гах з профілактики ВІЛ-інфекції та пропаганди 
здорового способу життя.
На базі Одеського обласного інституту удо-

сконалення вчителів здійснено підготовку понад 
300  вчителів  початкової,  основної  та  старшої 
школи. Навчальні заклади забезпечено комплек-
тами для викладання предмета «Основи здо ров’я» 
і  тренінгового  курсу  «Захисти  себе  від  ВІЛ».
Профілактичними програмами охоплено біль-

ше  1250  учнів  базових  навчальних  закладів 

Одеської  області  та міста Одеси. З них понад 
300 навчаються за тренінговим курсом «Захис-
ти  себе  від ВІЛ»,  «Профілактика ВІЛ-інфекції 
та пропаганда  здорового  способу життя на  за-
садах  розвитку життєвих  навичок»,  а  близько 
900 учнів 1–9 класів вивчають основи здоров’я 
з підготовленими вчителями.
Одеський  навчально-виховний  комплекс 

№ 84  «Спеціалізована школа  I—III  ступенів  з 
поглибленим  вивченням  іноземних  мов —  за-
гальноосвітня школа  I—III  ступенів» Одеської 
міської  ради за презентацію моделі превентив-
ної освіти свого закладу отримав диплом призе-
ра запровадження європейських стандартів пре-
вентивної освіти та комплект меблів для облад-
нання  тренінгового  кабінету  з  основ  здоров’я, 
придбаних за кошти Євросоюзу.

Рекомендації

1. Директорам загальноосвітніх навчаль-
них закладів.
1.1.  Здійснювати  координацію  роботи щодо 

формування здорового способу життя, забезпе-
чення превентивної освіти школярів і вчителів.
1.2. Посилити роботу щодо узагальнення ді-

яльності навчального закладу, презентувати на-
бутий  досвід  через  різні форми методичної  ро-
боти.
1.3.  Забезпечити  запровадження  норми що-

до викладання предмета «Основи здоров’я», фа-
культативного курсу з профілактики ВІЛ/СНІДу 
вчителями,  які  пройшли  навчання  через  спец-
курси-тренінги  і  мають  відповідний  документ, 
а  також  створення  кабінету  основ  здоров’я 
в ЗНЗ (відповідно до наказу МОН України від 
01.06.2009 № 457).
1.4.  Здійснювати  внутрішньошкільний  конт-

роль щодо  викладання  предмета  «Основи  здо-
ров’я»  відповідно  до  сучасних  вимог,  заслухо-
вувати  питання щодо  стану  роботи  з  питання 
формування здорового способу життя, організа-
ції превентивного виховання.
1.5. Удосконалювати роботу з міськими дер-

жавними установами, громадськими організація-
ми, благодійними фондами щодо проведення ін-
формаційно-просвітницької  роботи  з формуван-
ня  основ  здорового  способу життя,  профілак-
тики шкідливих  звичок,  попередження  дитячо-
го травматизму.
1.6. Передбачати заходи щодо вивчення кра-

щого досвіду роботи класних керівників з пре-
вентивного напряму.
1.7. Створити банк здоров’язбережувальних 

технологій, які використовуються при здійснен-
ні навчально-виховного процесу та у позауроч-
ній діяльності.
1.8.  Здійснювати моніторингові дослідження 

щодо  аналізу  стану  превентивної  освіти  і  ви-
ховання.
2. Методичному кабінету
2.1.  Здійснювати науково-методичний супро-

від діяльності навчальних закладів.
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2.2.  Тримати  під  контролем  виконання  нор-
мативно-правових  документів,  що  регламенту-
ють діяльність закладів освіти щодо формуван-
ня основ здорового способу життя, організації 
превентивного виховання.
2.3.  Активізувати  інформаційно-пропаган-

дистську діяльність.
2.4. Сприяти залученню навчальних закладів, 

педагогічних працівників до проведення дослід-
но-експериментальної діяльності, активної учас-
ті у професійних конкурсах, виставках та інших 
заходах досягнень педагогічної майстерності.
2.5.  Забезпечувати підвищення фахової ком-

петентності класних керівників з питань превен-
тивної освіти.

2.6. Передбачити заходи щодо вивчення кра-
щого досвіду роботи класних керівників з пре-
вентивного напряму.

С п и с о к   е л е к т р о н н и х   р е с у р с і в   
д ля вчителів, які викладають предмет «Основи 

здоров’я»

1.  http://mon.gov.ua
2.  http://iitzo.gov.ua
3.  http://vzvo.gov.ua
4.  http://autta.org.ua/ua/materials/material/SHkola-

druzhnya-do-ditini/
5.  http://who.org
6.  http://ufpa.com.ua
7. www.msf.org.ua
8. www.unaids.org

Вчителям музики та образотворчого мистецтва

УДК 371.315 : 372.87.0

л. В. ВоВк,
старший викладач кафедри психолого-педагогічної 

та  суспільно-гуманітарної  освіти ООІУВ

Н. В. шаТайло,
методист науково-методичної  лабораторії  творчого 
розвитку особистості  кафедри психолого-педагогічної 

та  суспільно-гуманітарної  освіти ООІУВ

про виклаДання мистецьких Дисциплін 
У загальноосвітніх навчальних заклаДах  

області

Сьогодні мистецтво в системі  сучасної осві-
ти  розглядається  не  лише  як  суттєвий  компо-
нент загальної освіти школяра, а ще як могут-
ній  виховний  та  розвивальний  засіб,  джерело 
духовності  й  основа  ціннісних  орієнтирів.  То-
му  буде  доцільно  розглянути  ключові  момен-
ти  у житті  мистецько-педагогічного  загалу  об- 
ласті.
Важливою подією 2014/2015 навчального ро-

ку  стала  участь  вчителів  образотворчого  мис-
тецтва у Всеукраїнському конкурсі педагогічної 
майстерності  «Вчитель  року-2015»,  який  спри-
яв  педагогічній  рефлексії,  самовдосконаленню 
вчителів,  пожвавленню  методичної  діяльності 
в  районах  та  містах  області. Невід’ємною  час-
тиною цьогорічних конкурсних випробувань ста-
ла  необхідність  використання  інформаційно-ко-
мунікаційних  технологій;  кожний  учасник  кон-
курсу мав створити власний блог  і розмістити 
в мережі Інтернет відеозапис майстер-класу. Це, 
з  одного  боку,  завадило  участі  окремих  вчите-
лів  у  конкурсі,  а  з  іншого —  сприяло  фахово-
му  зростанню,  інтенсивному  залученню  вчите-
лів  мистецьких  дисциплін  у  масмедійний  про-

стір,  пошуку  актуальної  інформації  та  вмін-
ню  оперувати  нею,  впровадженню  інформа-
ційно-комунікаційних  технологій  в  навчальний  
процес.
Конкурсні  матеріали  учасників  заключного 

етапу  Всеукраїнського  конкурсу  «Вчитель  ро-
ку-2015» з усіх регіонів України з посиланням 
на  електронну  адресу  блогу  та  майстер-класу 
можна знайти на сайті МОН України в розділі 
«Педагогам»  (підрозділ  «Конкурс  «Вчитель  ро-
ку-2015»).  Оскільки  дані  матеріали  відобража-
ють досвід лідерів  освітніх  конкурсних перего-
нів, радимо з ними ознайомитись.
Також  конкурс  став  своєрідним  віддзерка-

ленням  ситуації  з  викладання  мистецьких  дис-
циплін у загальноосвітніх навчальних закладах 
Одещини.
Почнемо з кількісного аналізу складу учасни-

ків обласного етапу конкурсу: на фінішну пряму 
вийшли  вісім  педагогів,  що  надто  мало,  якщо 
взяти до уваги загальну чисельність шкіл в об-
ласті. Якщо взяти до уваги ще й той факт, що 
наповнюваність груп слухачів курсів підвищення 
кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва, 
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художньої культури дуже часто є недостатньою 
для  поділу  на  підгрупи  (менше  20  осіб),  то 
з упевненістю можна зробити висновок про не-
достатню кількість фахівців з художньо-педаго-
гічною освітою; серед вчителів, які викладають 
мистецькі  дисципліни,  значна  кількість  суміс-
ників,  які  не  мають  мотиву  до  вдосконалення 
фахової  компетентності  через  тимчасовість  ху-
дожньо-мистецького вчительства. Аналіз якості 
контрольних  робіт  та  анкет  вхідного  діагнос-
тування,  які  слухачі  виконують на  курсах при 
 ООІУВ, часто виявляють прогалини в знаннях 
теорії  та  методики  навчання  мистецтва.  Дана 
обставина підтвердилася і в ході проведення фа-
хового  тестування  учасників  цьогорічного  кон-
курсу «Вчитель року». Половина конкурсантів 
не  побачили  різниці  між  ритмом  і  темпом,  не 
розкрила повністю сутності поняття «повітряна 
перспектива», не визначилися із суттєвими від-
мінностями  різних  технік живопису  (олійного, 
темперного, гуашевого, мозаїки), не знають що 
таке  етюд  та  ангоб,  не  визначили  із  запропо-
нованих прізвищ (С. Світославський, І. Похито-
нов,  О. Шовкуненко, М. Бойчук,  К. Костанді) 
засновника монументального живопису в Укра-
їні у ХХ столітті.
Виконуючи  конкурсні  завдання,  більшість 

конкурсантів  не  назвали  провідні  види  худож-
ньої  діяльності  учнів  на  уроках,  сплутавши  їх 
з видами образотворчого мистецтва. Складним 
для конкурсантів виявилося завдання, пов’язане 
з класифікацією колірних гармоній. Навіть, про-
довжуючи  незакінчене  речення  «Мистецтво —  
це...», частина педагогів мистецьких дисциплін 
не  виявили  розуміння  його  образної  природи, 
а в якості суттєвої ознаки називали «творчу ді-
яльність»,  «культурне  перетворення  дійсності» 
та ін. Між тим, творчість притаманна не лише 
мистецтву  і  не  є  його  визначальною  ознакою, 
а культурне перетворення дійсності і справді не-
можливе поза мистецтвом, але таке тверджен-
ня не розкриває сутності мистецтва.
Як уже зазначалося, одним із етапів конкурс-

ного випробування був майстер-клас як форма 
узагальнення  і  поширення  педагогічного  досві-
ду.  І  це  невипадково,  оскільки  майстер-класи 
останнім часом набули неабиякої популярності. 
Вони є у планах роботи багатьох районних ме-
тодичних  об’єднань,  стали  складовою  різнома-
нітних освітянських конкурсів, семінарів, «круг-
лих столів», ними наповнений Інтернет-простір. 
Вчителі охоче їх проводять, і ще з більшим ба-
жанням відвідують. Дійсно, цікава форма робо-
ти,  яка повністю відповідає концепції  діяльніс-
ної педагогіки.
Відвідування даних заходів, як правило, на-

дихає, з’являється бажання застосувати все те, 
чому тільки що навчився. Здавалося б, всі охо-
че працюють  і всі, або майже всі, опановують 
ту  чи  іншу  нову  художню  техніку,  чи  незвич-
ний художній матеріал, або ж педагогічну техно-
логію чи прийом. Проте, перегляд майстер-кла-
сів, які проводяться вчителями мистецьких дис-

циплін  під  час  навчання  на  курсах  підвищен-
ня  кваліфікації  та  навіть  тих, що проводились 
у  рамках  цьогорічного  конкурсу,  чітко  виявив 
проблему,  притаманну  саме  мистецько-педаго-
гічним  майстер-класам.  Проблема  ця  в  тому, 
що  майстер-класи  художньо-естетичного  спря-
мування часто позбавлені саме художності, як 
би  парадоксально  це  не  звучало.  На  заходах, 
про  які  йдеться,  увага  найчастіше  звертала-
ся на технологічний процес  (яким чином,  з чо-
го,  в  якій  послідовності,  в  який  спосіб)  ство-
рити  те  чи  інше  зображення,  прикрасу,  дару-
нок і т. п. СТВОРИТИ... Творчий процес ніби і 
відбувається,  але  він  часто  не  художньо-твор-
чий. На жаль, саме художність зникає. Худож-
ність, сутність якої у творенні ХУДОЖНЬОГО 
 ОБРАЗУ і яку художник К. Юон порівнював із 
сильно  діючою  енергією,  зазначаючи:  «Дія  ху-
дожності на людей схожа на дію світла, що враз 
перетворює  їх  свідомість... Художнє  те, що  іс-
криться живим виразом, що подано образно-пое- 
тично...» 1.
Словник С. Ожегова на сторінках 799—800 

тлумачить:  «Художественный —  1)  относящий-
ся  к  искусству,  к  деятельности  в  области  ис-
кусства;  2)  изображающий  действительность 
в  образах;  3)  отвечающий  требованиям  искус-
ства». Наводимо мовою оригіналу для того, щоб 
аж  ніякий  відтінок  думки  автора  не  спотво- 
рився [3].
Вікіпедія також, перш за все, тлумачить мис-

тецтво як вид людської діяльності, що відобра-
жає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, від-
повідно до певних естетичних ідеалів.
Наводячи ці тлумачення, ми керувалися до-

сить часто повторюваною настановою Рене Де-
карта: «Визначте значення слів, і ви позбавите 
людство половини його помилок». Загальним же 
висновком  будь-якого  наукового  джерела  про 
мистецтво є те, що поза художнім образом во-
но не існує. Тож, готуючи майстер-клас, треба 
чітко  усвідомлювати,  чому  саме ми  намагаємо-
ся  навчити:  образотворчому мистецтву,  худож-
ній творчості чи долучаємось до змісту освітньої 
галузі  «Технології».  Головне —  навчаючи,  пра-
вильно розставити наголоси. На майстер-класах 
або уроках технологічного спрямування такими 
будуть  особливості  конструкції,  шляхи  досяг-
нення її міцності, функціональності, естетичної 
виразності зовнішньої форми; конструкційні ха-
рактеристики та переваги використаних матері-
алів; особливості технологічного процесу. Зміст 
занять,  пов’язаних  з  мистецтвом  (будь-яким!), 
наповниться пошуками засобів виразності, тоб-
то  того,  як  зміна форми,  кольору,  темпу,  регі-
стру чи ритму вплине на характер художнього 
образу, як цей образ зміниться від використан-
ня  того  чи  іншого  художнього  (і  не  лише) ма-
теріалу, тембру, як вплинуть на його сприйнят-
тя ті чи інші деталі композиції, її будова тощо.

1 Юон К. Ф. Об искусстве / К. Ф. Юон. —  М., 1959. —  
С 24.
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Освоєння  художніх  технік,  прийомів  зобра-
ження  і  нових  художніх  матеріалів,  музичних 
творів поза наголосом на їх художній виразнос-
ті,  тобто  поза  тим,  яким  чином  саме  вони  до-
поможуть юному митцю передати власні почут-
тя, створити більш влучний і переконливий ху-
дожній  образ,  зміщує  творчу  діяльність  в  бік 
ремісництва. Навіть тоді, коли йдеться про де-
коративно-ужиткові  види  мистецтв,  які  безпо-
середньо пов’язані з ремеслами, крім суто тех-
нологічних проблем важливо розглядати компо-
зиційні закономірності та засоби художньо-емо-
ційної  виразності.  Якщо  навчати  тільки  ремес-
лу, то до чого тут мистецтво? Можна навчити 
співати, музикувати, танцювати, в’язати, шити, 
вишивати,  плести,  вирізати,  витинати,  розма-
льовувати,  ліпити  і ще  багато  чого —  в житті 
від цього буде тільки користь, але таке навчан-
ня не наблизить людину до розуміння специфі-
ки мистецтва як однієї з форм суспільної свідо-
мості, його особливої місії в житті суспільства, 
впливу  на  розвиток  емоційно-чуттєвої  сфери  
дитини.
Часто,  організовуючи  практичну  діяльність 

учнів, як показали конкурсні уроки, вчителі на-
голошують на відтворенні подібності, візуальної 
схожості,  сюжетності;  чуттєвість  у  сприйман-
ні та творенні художніх образів, на жаль, не є 
пріоритетом для багатьох вчителів мистецьких 
дисциплін. Часто на уроках музичного та обра-
зотворчого мистецтва і художньої культури пе-
реважає  бажання  використати  «інновації  зара-
ди  інновацій»,  а  не  проводити  їх  за  законами 
художньо-педагогічної драматургії.
Як бачимо, фаховий конкурс вчителів обра-

зотворчого  мистецтва  виявив  спільні  для  всіх 
шкільних  курсів  художньо-естетичного  спряму-
вання проблеми, які треба врахувати при плану-
ванні діяльності шкільних та районних (міських) 
методичних  об’єднань.  Вважаємо,  що  девізом 
у  цій  роботі  може  стати  вислів  В. Сухомлин-
ського:  «Музичне  виховання —  це  не  вихован-
ня музиканта, а, передусім, виховання людини», 
яке  можна  перефразувати:  «Виховання  мисте-
цтвом —  це не виховання художника (музикан-
та,  хореографа,  співака...),  а,  передусім,  вихо-
вання людини».
Далі наводимо рекомендації щодо викладан-

ня предметів художньо-естетичного циклу в за-
гальноосвітніх навчальних закладах.
У 2015/2016 навчальному році загальна мис-

тецька освіта здійснюватиметься вчителями му-
зичного,  образотворчого  мистецтва,  художньої 
культури та  інтегрованого курсу «Мистецтво», 
які  продовжуватимуть  реалізацію  завдань,  ви-
значених  новими Державними  стандартами  по-
чаткової та базової і повної загальної середньої  
освіти.
Мета,  пріоритети  й  результати  навчальної 

художньо-естетичної  діяльності  учнів,  як  відо-
мо, визначені програмами. У 1—4 класах —  це 
програми «Музичне мистецтво», «Образотворче 
мистецтво» та інтегрований курс «Мис тецтво». 

Всі три програми від видавничого дому «Освіта»,  
2012 р.
У минулорічних публікаціях 2 ми зупинялись 

на  особливостях  викладання  предметів  мисте-
цтва у початковій школі  за новим стандартом. 
Вони залишаються актуальними  і у 2015/2016 
навчальному році. Як і раніше, особливої уваги 
вчителів потребує зміщення акцентів із знаннє-
вого на розвивальний, піклування про цілісний 
загальний  розвиток  дитини,  впровадження  ді-
яльнісного,  компетентнісно  спрямованого  під-
ходу  до  навчання.  Залишається  спільною  ме-
та:  долучити  дитину  до  вироблених  людством 
цінностей, ознайомити з надбаннями національ-
ної та світової культури, з її естетично-мистець-
кими,  зображально-моторними,  слухацько-вико-
навськими і творчо-діяльнісними складовими [1]. 
Також вчительської уваги вимагає процес фор-
мування  ключових  компетентностей,  зокрема 
інформаційно-комунікативних,  громадянських, 
 соціальних.
Особливої  уваги  потребують  загально-

навчальні компетенції, визначені програмою як 
пріо ритетні. До їх складу входять навчально-ор-
ганізаційні,  загальномовленнєві,  загальнопізна-
вальні, контрольно-оцінні компетенції. Акценту-
ємо  на  цьому  аспекті  увагу  й  тому, що  твор-
ча  мистецька  діяльність  учнів  має  необмежені 
можливості для їх формування.
Учні  5—7  класів  у  2015/2016  навчальному 

році продовжать навчання за новою програмою 
«Мистецтво. 5—9 клас» (авт. Л. Масол та ін.), 
яка  включає  три  блоки  «Музичне  мистецтво», 
«Образотворче мистецтво» та інтегрований курс 
«Мистецтво».
Цілісна  структура  програми  «Мистецтво. 

5—9 клас» передбачає єдиний тематизм за ро-
ками навчання (однаковий як для автономного 
викладання  музичного  та  образотворчого  мис-
тецтва, так і для інтегрованого курсу); у попе-
редніх класах основної школи учні засвоювали 
особливості мови різних видів мистецтва (5 кл.), 
палітру  мистецьких  жанрів  (6  кл.).  У  7  кла-
сі вчителі та учні розпочнуть роботу за даною 
програмою вперше, тому зупинимось на її зміс-
ті детальніше. Тема навчального року —  «Мис-
тецтво:  діалог  традицій  і  новаторства»,  в  ході 
вивчення  якої  учні  мають  ознайомитися  з  но-
вітніми мистецькими явищами в єдності тради-
цій і новаторства.
Спільна  тематика  року  розподіляється  на 

окремі  теми  варіативно,  адже  змістове  напов-
нення  конкретизується  відповідно  до  специфі-
ки кожного з блоків програми: предметів «Му-
зичне  мистецтво»  і  «Образотворче  мистецтво» 
чи інтегрованого курсу «Мистецтво».
Як зазначено у рекомендаціях МОН України, 

основними  видами  діяльності  учнів  на  уроках 
мистецьких дисциплін  залишаються:  худож ньо-
творче  самовираження  дитини  (спів,  музич но-
творча  та  художньо-творча  діяльність);  сприй-

2 Див.: Наша школа. —  2012—2014. —  № 4.
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мання-інтерпретація  та  оцінювання  художніх 
творів;  пізнання  явищ  мистецтва  й  засвоєння 
відповідної мистецької термінології.
Вивчаючи  музичне  мистецтво,  учні  7  класу 

будуть  знайомитися  з  різними  видами  аранжу-
вань народної та академічної музики, особливос-
тями  відображення  етнічних  мотивів  у  класич-
ній  і  сучасній музиці  (тема 1 «Музичне мисте-
цтво у нашому житті») та особливостями сучас-
них музичних явищ —  джаз, рок, поп, шансон, 
авторська пісня (тема 2 «Новаторство в музич-
ному мистецтві»).
Значну  увагу  на  уроках  (наголошується 

у  згаданих  вище  рекомендаціях)  слід  приділя-
ти формуванню вокально-хорових навичок. Зва-
жаючи  на  вік  учнів  (початок  мутаційного  пе-
ріоду  голосу),  вчителю  слід  добирати  яскраві 
сучасні  твори,  зокрема  мовою  оригіналу,  ціка-
ві  для  виконання  дітям  з  відповідною  вокаль-
ною теситурою. Крім того, доцільно спонукати 
учнів створювати елементарний музичний супро-
від  до  виконуваних  вокальних  творів  за  допо-
могою комп’ю тер них програм,  електронних му-
зичних  інструментів  (за  наявності),  спонукати 
до прояву самостійності у процесі пізнання му-
зичних явищ сучасності, використовувати Інтер-
нет-ресурси,  ком п’ю тер ні  програми  з  музично-
го мистецтва у пошуково-дослідній і соціокуль-
турній діяльності.
Вивчаючи образотворче мистецтво, учні 7-го 

класу  будуть  опановувати  особливості  мистец-
тва архітектури, зокрема, пам'ятки рідного краю 
та  всієї  України;  види  декоративно-прикладно-
го мистецтва —  розпис, вишивку, писанкарство, 
витинанку, народну іграшку тощо (тема 1 «Мис-
тецтво в нашому житті»), а також різні види ди-
зайну —  графічного,  промислового,  ландшафт-
ного, арт-дизайну (тема 2 «Дизайн»).
Основними видами діяльності  на  уроках  за-

лишаються  сприймання  й  аналіз  творів  мисте-
цтва та художньо-творча діяльність, що перед-
бачає застосування різних художніх технік і ма-
теріалів,  необхідних  для  створення  виразного 
художнього  образу.  На  уроках  доцільно  вико-
ристовувати  інноваційні  художньо-педагогічні 
технології,  комп’ютерні  програми,  Інтернет-ре-
сурси, все, що впливає на активізацію творчої 
уяви учнів, їх асоціативне мислення.
На уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» 

учні, так само, як і в роботі за програмами моно-

курсів, вивчатимуть теми: «Мистецтво у нашо-
му житті» та «Новітні мистецькі явища, дизайн».
Провідними видами діяльності на  інтегрова-

них  уроках  у  7  класі  так  само  залишаються 
сприймання  й  аналіз-інтерпретація  творів  мис-
тецтва  та  художньо-творча  діяльність  (хорова, 
художньо-практична).  Увагу  слід  приділяти  за-
стосуванню  на  уроках  інтегративних  худож-
ньо-педагогічних технологій, методів і прийомів 
стимулювання  асоціативно-образного  мислен-
ня  (міжвидових  мистецьких  паралелей,  анало-
гій,  порівнянь  тощо),  що  зумовлено  спільним 
тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал 
різних видів мистецтва, насамперед музичного і 
образотворчого.  Також  на  уроках  доцільно  за-
стосовувати  інтерактивні,  проблемно-евристич-
ні, комп’ютерні технології; стимулювати пошук 
учнями в мистецтві особистісно значущих смис-
лів, співзвучних власному досвіду.
Особливістю  навчальної  програми  є  варіа-

тивність  художнього  наповнення  змісту.  Тому 
в рекомендаціях МОН України наголошується: 
кожен вчитель може обирати різноманітні тво-
ри мистецтва для реалізації  завдань програми, 
розкриття теми уроку та набуття учнями ключо-
вих і предметних компетентностей, визначених 
програмою. Відбір художньо-дидактичного мате-
ріалу  для  використання  на  уроках мистецьких 
дисциплін  має  опиратися  на  творчість  народ-
них  майстрів,  шедеври  українських  і  зарубіж-
них митців, в змісті творів яких закладені гума-
ністичні цінності і пріоритети, важливі моральні 
якості особистості —  доброта, дружба, любов і 
повага до родини, рідного краю.
Від найдавніших часів до сьогодення в укра-

їнській культурі в усіх видах мистецтва завжди 
були  значні  досягнення,  отже  використання 
на уроках творів українських митців сприятиме 
формуванню основ патріотичного виховання осо-
бистості, формуванню почуття гордості за зем-
лю, країну, в якій ми живемо, талановитих лю-
дей, які виходили з нашого народу або таланти 
яких розквітали на теренах нашої землі.
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2. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Оже-
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Вчителям трудового навчання

УДК 371.315 : 371.381

Р. І. НІкІТеНко,
завідувачка НМЛ творчого розвитку особистості ООІУВ

особливості впроваДження нової програми 
з трУДового навчання: виклики та перспективи

Об'єднавчий процес, що розгортається на те-
ренах  Європи,  вимагає  формування  сучасного 
суб'єкта європейської життєдіяльності —  лю ди-
ни, здатної до життя у полікультурному суспіль-
стві, у мирі і злагоді, за принципами гуманізму, 
милосердя,  справедливості  і  свободи  та  пере-
ходу до компетентнісно спрямованої ос віти [4].
З огляду на сучасну нагальну потребу вход-

ження  України  в  освітній  простір  Європи  го-
ловною метою  трудового  навчання  та  техноло-
гій  є  формування  технологічно  освіченої  осо-
бистості,  підготовленої  до  самостійного життя 
і   активної  перетворювальної  діяльності  в  умо-
вах сучасного високотехнологічного інформацій-
ного суспільства.
Сучасні  школярі  мають  бути  ознайомлені 

з такими поняттями, як багатоопераційний вер-
стат з числовим програмним управлінням, про-
мислові  роботи,  автоматичні  лінії,  системи  ав-
томатичного  проектування,  мікропроцесори  та 
мікропроцесорна техніка, гнучка технологія то-
що. Все це знаходиться у руслі провідних тен-
денцій світового освітнього процесу.
У зв’язку з цим змінюються традиційні підхо-

ди до змісту освіти у трудовому навчанні учнів. 
Світові тенденції визначають пріоритет творчо-
го розвитку, критичного мислення, застосування 
знань та умінь на практиці —  через розв’язання 
творчих завдань (виконання навчальних  і твор-
чих  проектів),  формування  відповідного  досві-
ду з урахуванням особистих здібностей та при-
родних  нахилів  дитини.  Формуванню  єдиних 
концептуальних  підходів  до  технологічної  осві-
ти  сприяє  «Проект+»  за  напрямом  «Наукова 
і  технологічна  грамотність  для  всіх»,  який  ре-
алізується під егідою ЮНЕСКО. Реалізація та-
кої моделі забезпечується змістом трудового на-
вчання, який становить основу предметного на-
повнення освітньої галузі «Технологія».
У  2015/2016  навчальному  році  трудове  на-

вчання  в  5—9  класах  буде  здійснюватися  за 
двома навчальними програмами:
— в 5—7 класах впроваджується «Програма 

з  трудового  навчання  для  загальноосвітніх  на-
вчальних закладів. 5—9 класи» за загальною ре-
дакцією В. К. Сидоренка, Н. І. Боринець;
— учні 8—9 класів продовжують працювати 

за програмою «Трудове навчання. 5—9 класи» 

(нова редакція) за загальною редакцією В. Ма-
дзігона,  яка має  гриф  «Затверджено Міністер-
ством  освіти  і  науки України»  (від  27.08.2010 
№ 1/11-8205).  Програма  з  варіативними  моду-
лями  розміщена  на  офіційному  сайті Міністер-
ства www.mon.gov.ua.
Нова  навчальна  програма  з  трудового  на-

вчання, яка впроваджується в 5—7 класах, роз-
роблена відповідно до вимог Державного стан-
дарту базової та повної загальної освіти, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23.11.2011 № 1392, і Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів, де 
на вивчення трудового навчання в усіх загально-
освітніх навчальних закладах відводиться:
в 5—6 класах —  2 год. на тиждень,
в 7 класах —  1 год. на тиждень.
Програма  має  чітко  виражену  прикладну 

спрямованість  і  реалізується  переважно  шля-
хом  застосування  практичних  методів  і  форм 
організації занять та спрямована на реалізацію 
принципу варіативності, який передбачає плану-
вання навчального матеріалу відповідно до ма-
теріально-технічного  та  кадрового  забезпечен-
ня навчального процесу, віково-статевих особли-
востей учнів, їхніх інтересів та забезпечує без-
перервність,  єдність  і  наступність  між  почат-
ковою  і  старшою  школою;  має  розвивальний 
характер,  прикладну  спрямованість  навчально-
го процесу і спрямована на формування техніч-
но  та  технологічно  грамотної  особистості.  Во-
на містить  обов’язкову  для  вивчення  та  варіа-
тивну складову.
Обов’язкова  для  вивчення  складова  обира-

ється школою із запропонованих блоків залеж-
но  від  умов  поділу  на  групи  хлопців  і  дівчат, 
кадрового  забезпечення  та  інтересів  учнів  [2].

Для 5-го класу пропонуються на вибір два 
 блоки:
Блок  1.  Технологія  виготовлення  виробів 

з фанери та ДВП.
Блок  2.  Технологія  виготовлення  виробів 

з аплікацією.
Для 6-го класу  пропонуються  такі  блоки:
Блок  1.  Технологія  виготовлення  виробів 

з тонколистового металу та дроту.
Блок  2.  Технологія  виготовлення  вишитих 

виробів.
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Кожен блок обов’язкової для вивчення скла-
дової містить чотири розділи: 1. Основи матеріа-
лознавства. 2. Технологія виготовлення виробів. 
3. Основи  техніки,  технологій  і  проектування. 
4. Технологія побутової діяльності.
Під  час  вивчення  розділу  «Основи  матеріа-

лознавства»  учні  ознайомляться  з  тими  мате-
ріалами  та  їх  властивостями,  які  будуть  вико-
ристовувати в роботі під час освоєння обрано-
го блоку.
Розділ «Технологія виготовлення виробів» є 

основним у кожному блоці. Під час його вивчен-
ня учні  знайомляться з послідовністю виготов-
лення виробу, операціями,  інструментами, при-
стосуваннями, які при цьому застосовуються.
Розділ «Основи техніки, технологій  і проек-

тування» передбачає ознайомлення учнів з тех-
нікою, механізмами, машинами,  сучасними тех-
нологіями та процесами.
У цьому розділі  також передбачено вивчен-

ня  основ  проектної  діяльності,  яка  буде  впро-
ваджуватися при вивченні варіативних модулів.
Вивчення теми «Основи проектної діяльнос-

ті»  можливе  за  двома  варіантами:  а)  остання 
тема  обов’язкова  для  вивчення  складової,  піс-
ля  якої  відразу  планується  вивчення  варіатив-
них  модулів;  б)  під  час  освоєння  варіативних 
модулів.
Для  набуття  учнями  корисних  навичок  під 

час  навчального  процесу  програмою  передба-
чено  розділ  «Технологія  побутової  діяльності». 
Особливість цього розділу полягає в тому, що 
кожна  його  тема може  вивчатися  у  будь-який 
час, не порушуючи при цьому календарний план. 
Це може бути після закінчення розділу, блоку 
чи модуля; перед закінченням чи на початку се-
местру, навчального року; у випадках, коли учні 
з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідго-
товлені до уроку, релігійні чи шкільні свята то-
що) не можуть виконати заплановану роботу [2].

особливості вивчення  
трудового навчання в 7 класі

Починаючи з 2015/2016 навчального року за 
новою програмою навчатимуться також і семи-
класники. Програма містить для вивчення обо-
в’яз кову складову та варіативну.
Обов’язкова  для  вивчення  складова  обира-

ється школою із запропонованих блоків залеж-
но від умов поділу на групи хлопців і дівчат, ка-
дрового забезпечення та інтересів учнів.

Для 7-го класу у 2015/2016 навчальному ро-
ці пропонуються такі блоки:
Блок  1.  Технологія  виготовлення  виробів 

з деревини (16 годин).
Розділ  1. Основи матеріалознавства
Тема  1.1.  Види  конструкційних  матеріалів. 

Деревина.
Тема  1.2. Властивості деревини. Добір мате-

ріалу для виготовлення виробу.
Розділ  2.  Технологія  виготовлення  виробів 

з деревини

Тема  2.1. Елементи графічної грамоти.
Тема  2.2. Процес розмічання заготовки.
Тема  2.3. Процес пиляння деревини.
Тема  2.4. Процес стругання деревини.
Тема  2.5. Процес розмічання шипового з’єд-

нання.
Тема  2.6. Процес  виготовлення  шипового 

з’єд нання.
Тема  2.7. Підготовка  до  оздоблення  та 

оздоб лення виробу.
Розділ  3. Основи  техніки,  технологій  і  про-

ектування
Тема  3.1. Сучасні методи обробки деревини.
Тема  3.2. Основи проектної діяльності.
Розділ  4.  Технологія побутової діяльності.
Тема  4.1. Основи  технології  малярних  ро- 

біт.
Тема  4.2. Маркування споживчих товарів.
Блок  2.  Технологія  виготовлення  виробів, 

в’я заних гачком (16 годин).
Розділ  1. Основи матеріалознавства
Тема  1.1. Матеріали  природного  (тваринно-

го) походження, їх властивості.
Розділ  2. В’язання виробів гачком
Тема  2.1. В’язання гачком як вид декоратив-

но-ужиткового мистецтва.
Тема  2.2. Процес виготовлення виробу, в’я-

за  ного гачком.
Тема  2.3. Оздоблення в’язаних виробів. До-

гляд за в’язаними виробами.
Розділ  3. Основи  техніки,  технологій  і  про-

ектування
Тема  3.1. Швейна машина. Робота на швей-

ній машині.
Тема  3.2. Основи проектної діяльності.
Розділ  4.  Технологія побутової діяльності
Тема  4.1. Основи технології малярних робіт.
Тема  4.2. Маркування споживчих товарів.
Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової 

для вивчення складової визначений навчальною 
програмою.
Відповідно  до  змісту  нової  навчальної  про-

грами з трудового навчання для 5—9 класів учні 
знайомляться  з  такими методами проектної  та 
конструкторської діяльності:
• метод фантазування —  5 клас;
• метод комбінування —  6 клас;
• метод фокальних об’єктів —  7 клас;
•  метод  створення  образу  ідеального  об’єк-

та —  8 клас;
•  основи  теорії  розв’язування  винахідниць-

ких задач —  9 клас.
Під час вивчення в 5 класі розділу «Проек-

тування виробів» слід звернути особливу увагу 
учнів на розуміння термінів «проект», «техноло-
гія», «проектно-технологічна діяльність». Засто-
сування  методу  фантазування  передбачає  від-
сутність будь-яких обмежень і правил. Діти за-
нурюються  у  світ  казкових  героїв,  фантастич-
них умов. Дитяча уява малює незвичайні,  нео-
чікувані зразки виробів.
Працюючи з учнями 6 класу над проектуван-

ням виробів, особливу увагу необхідно звернути 
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на підбір інформаційних джерел (книги, журна-
ли, посібники, мережу Інтернет), тому що в цьо-
му класі застосовується метод комбінування, ви-
користовуючи який учні працюють з інформацій-
ними джерелами, знаходять там зразки виробів, 
виявляють між ними відмінності, аналізують їх, 
визначають найкращі ознаки і створюють нову 
модель з використанням цих ознак.
У  7  класі  вчитель  згідно  з  програмою  зна-

йомить  учнів  з  методом  фокальних  об’єктів. 
Для кращого розуміння цієї теми слід викорис-
товувати знання законів фізики, зокрема фоку-
сування променів, зразки вже існуючих об’єктів, 
на  які  були  перенесені  властивості  природних 
об’єктів.
У 7—8 класах відповідно до програми перед-

бачено  обов’язкове  виконання  учнями  творчих 
проектів.  Тому  для  ознайомлення  дітей  з  цим 
видом діяльності вчителю бажано використову-
вати  електронні  презентації  вже  готових  про-
ектів,  давати шаблон,  за  яким  діти  будуть  ви-
конувати проект.
У 9 класі слід використовувати методи твор-

чих експериментів; моделювання з живою приро-
дою; метод розумових ідей; зіставлення, роз’єд-
нання, об’єднання; метод «мозкової атаки»; ме-
тод проблем та помилок.
Освоєння варіативних модулів здійснюється 

на основі проектно-технологічної діяльності. Ва-
ріативні модулі обираються залежно від матері-
ально-технічного та кадрового забезпечення на-
вчального процесу, бажання учнів, регіональних 
традицій. Варіативні модулі розроблено окремо 
для 5—6 та 7—9 класів. У 5—6 класах вивча-
ється  по  2  варіативні  модулі,  на  кожен  відво-
диться по 20 год., у 7 класі 1 варіативний мо-
дуль —  16  год.  Будь-який  варіативний  модуль 
для  5—6  класів  можна  обирати  лише  1  раз 
за весь час навчання в цих класах. Так само  і 
будь-який  варіативний  модуль  можна  обирати 
лише один раз у 7, 8 чи 9 класі.
Вся проектна документація (зображення ви-

робу, розрахунок матеріалів, послідовність виго-
товлення тощо) учнями 5—8 класів виконуєть-
ся в робочих зошитах. При виконанні проектів 
у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зобра-
ження виробу, зображення виробів-аналогів з їх 
аналізом,  вибір  та  розрахунок  матеріалів,  від-
повідний план реалізації  проекту  тощо)  у  про-
ектну папку [2].
Перелік варіативних модулів для 5—6 класів
1.  Технологія виготовлення народної ляльки.
2.  Технологія виготовлення м’якої іграшки.
3.  Технологія виготовлення виробів, оздобле-

них об’ємною аплікацією.
4.  Технологія виготовлення вишитих виробів.
5.  Технологія виготовлення швейних виробів 

(машинним способом).
6.  Технологія плетіння з бісеру.
7.  Технологія виготовлення виробів з бісеру 

на дротяній основі.
8.  Технологія писанкарства.
9.  Технологія приготування страв.

10.  Технологія виготовлення виробів, оздоб-
лених аплікацією з природних матеріалів.
11.  Технологія вирощування рослин  (квітів) 

та догляд за ними.
12.  Технологія догляду за тваринами.
13.  Технологія  виготовлення  дерев’яної 

іграшки.
14.  Технологія  виготовлення  сувенірів  з  де-

ревинних матеріалів.
15.  Технологія  виготовлення  та  оздоблення 

виробів  з  деревини  та  деревинних  матеріалів 
(способом ажурного випилювання).
16.  Технологія оздоблення виробу елемента-

ми геометричного різьблення.
17.  Технологія виготовлення макетів споруд 

з деревини та деревинних матеріалів.
18.  Технологія  виконання  електротехнічних 

робіт.
19.  Технологія оздоблення виробів художнім 

випалюванням.
20.  Технологія  виготовлення  виробів  з  тон-

колистового металу.
21.  Технологія виготовлення виробів з дроту.
22.  Технологія  виготовлення  виробів  спосо-

бом металопластики.
Перелік варіативних модулів для 7—9 класів
  1.  Технологія  виготовлення  виробів, 

в’язаних гачком.
  2.  Технологія  виготовлення  виробів, 

в’язаних спицями.
  3.  Технологія  виготовлення швейних  виро-

бів (машинним способом).
  4.  Технологія оздоблення одягу.
  5.  Технологія  виготовлення  виробів  у  тех-

ніці «макраме».
  6.  Технологія  оздоблення  виробів  мереж-

ками.
  7.  Технологія оздоблення виробів гладьови-

ми швами.
  8.  Технологія  оздоблення  виробів  україн-

ською народною вишивкою.
  9.  Технологія  виготовлення  виробів,  виши-

тих бісером.
10.  Технологія виготовлення сувенірів з тек-

стильних матеріалів.
11.  Технологія ремонту та оновлення одягу.
12.  Технологія писанкарства.
13.  Технологія приготування страв. Традиції 

української національної кухні.
14.  Технологія  заготівлі  та  зберігання  про-

дуктів харчування.
15.  Технологія  вирощування  рослин  та  до-

гляд 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  дере-

вини геометричним різьбленням.
22.  Технологія  оздоблення  виробів  із  дере-

вини різьбленням.
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23.  Технологія оздоблення виробів об’ємним 
різьбленням.
24.  Технологія оздоблення виробів інкруста-

цією, інтарсією.
25.  Технологія  оздоблення  виробів  із  дере-

вини мозаїкою.
26.  Технологія  виготовлення  виробів  із  де-

ревини  (з  використанням  ручних  способів  об-
робки).
27.  Технологія виготовлення виробів із дере-

вини (способом токарної обробки).
28.  Технологія виготовлення виробів  із сор-

тового  прокату  (з  використанням  ручних  спо-
собів обробки).
29.  Технологія  виготовлення  виробів  із  ме-

талу (способом токарної обробки).
Учні  10—11-х  класів,  незалежно  від  про-

філю  навчання  (окрім  технологічного),  освою-
ють навчальний предмет технології (трудове на-
вчання)  за  навчальною програмою «Технології. 
10—11 класи» (авт.: А. І. Терещук та інші).
Програма  має  модульну  структуру  і  скла-

дається  з  двох  частин —  інваріантної  та  варіа-
тивної. Основою  інваріантної  складової  є базо-
вий модуль  «Проектні  технології  у  перетворю-
ючій  діяльності  людини». На  вивчення  базово-
го  модуля  у  10—11  класах  відводиться  по  12 
годин.  Вивчення  другої  частини  програми  пе-
редбачається в обсязі 20 годин (один варіатив-
ний  модуль). Модулі  слід  обирати  з  урахуван-
ням  побажань  учнів,  матеріально-технічної  ба-
зи  навчальних  шкільних  майстерень,  фахової 
підготовленості  вчителя.  Це  дасть  можливість 
учням, незалежно від профілю навчання, оволо-
діти практичними технологіями, які викликають 
зацікавленість [5].
Варіативні модулі мають засвоюватися стар-

шокласниками  через  проектну  діяльність,  ре-
зультатом якої є творчий проект.
Програма  характеризується  спрямованістю 

на реалізацію принципу варіативності, який пе-
редбачає планування навчального матеріалу від-
повідно  до  матеріально-технічного  та  кадрово-
го  забезпечення  навчального  процесу,  віково-
статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.
Вчителю  для  реалізації  цієї  програми  необ-

хідно:
— вивчити  та  проаналізувати  пояснювальну 

записку до цієї програми, визначити  інновацій-
ні підходи;
— здійснити планування в 5—7 класах, роз-

робити об’єкти для практичного виготовлення;
— підготувати матеріальну базу для  її вико-

нання;
— на  засіданнях  рай(міськ)  МО  визначити 

і  поширити  досвід  роботи  відповідно  до  нової 
програми;
— приділяти увагу підвищенню ефективності 

сучасного уроку трудового навчання;
— створити  власний  програмний  педагогіч-

ний продукт та використовувати його в роботі;
— забезпечити  умови  для  розвитку  обдаро-

ваних  дітей,  оновлювати  розроблені  програми 

підготовки  учнів  до  участі  в  олімпіадах  з  тру-
дового навчання;
— здійснити  передплату  на  спеціальні  педа-

гогічні  журнали  «Трудова  підготовка  в  закла-
дах  освіти»,  «Трудове  навчання», мати  доступ 
до сайту trudove org.ua і регулярно читати його;
— займатись  самопідготовкою,  підвищенням 

своєї практичної і теоретичної підготовки.
Принципова  відмінність  навчання  «Техноло-

гіям»  від  традиційного  трудового  навчання  по-
лягає у новій ціннісно-смисловій спрямованості 
освітніх і виховних цілей, в орієнтації на форму-
вання технологічної культури особистості. Мета 
предмета —  розвиток учня як особистості, яка 
вміє приймати обґрунтовані рішення і обирати 
потрібну стратегію для вирішення проблем, що 
виникають; людини, відкритої до змін, що без-
посередньо  взаємодіє  зі  світом  і  відчуває  від-
повідальність за прийняті рішення; творчої осо-
бистості, яка володіє і когнітивними навичками, 
і уміннями практичної роботи з різними матері-
алами та інструментами.
Важливою  проблемою  залишається  підви-

щення якості технологічної освіти, що залежить 
не від обсягу засвоєних знань, умінь і навичок 
учня,  а  від  оволодіння  ключовими  компетент-
ностями, які складають основу соціалізації осо-
бистості та формування конкурентоспроможнос-
ті на ринку праці.
Вчителі трудового навчання та технологій не-

достатньо володіють навичками роботи з проект-
ними та інформаційно-комунікаційними техноло-
гіями, у зв’язку з цим технологічна освіта не за-
безпечує ґрунтовне оволодіння старшокласника-
ми знаннями про закономірності проектної, тех-
ніко-технологічної та побутової діяльності.
У дітей низькою є мотивація до навчання пред-

метів «Трудове навчання» та «Технології», оскіль-
ки більшість вчителів не приділяють достатньої 
уваги  проведенню  мотиваційного  етапу  уроку.
Значна частина вчителів (за результатами ді-

агностування  на  курсах  підвищення  кваліфіка-
ції)  не  аналізують  власну  діяльність,  не  вияв-
ляють  недоліки,  не  прагнуть  підвищувати  про-
фесійну майстерність,  мають  досить  поверхові 
знання з методики (не розмежовують мету й за-
вдання уроку, недоцільно добирають дидактич-
ний  матеріал,  ототожнюють  прийоми  й  мето-
ди  навчання),  не  цікавляться  новинками  у фа-
ховій  періодиці,  мають  низький  рівень  мовної 
культури.
Гострою залишається проблема устаткуван-

ня  майстерень,  кабінетів  обслуговуючої  праці. 
Недостатність навчально-виробничого обладнан-
ня, конструкційних матеріалів змушує вчителів 
шукати  власні  шляхи  розв’язання  вищезазна-
ченої  проблеми:  заміна  практичних  робіт  тео-
ретичним поясненням,  зменшення  годин на ви-
кладання окремих модулів навчальної програми. 
У  ліцеях,  гімназіях,  профільних  та  спеціалізо-
ваних класах і школах області мають місце ви-
падки заміни предмета, скорочення годин, недо-
тримання  вимог щодо  програмного  забезпечен-
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ня його викладання, що сприяє зменшенню ви-
ховного та профорієнтаційного аспектів навчан-
ня внаслі док чого учні не отримують необхідних 
трудових вмінь та навичок.
Ефективність  навчально-виховного  процесу 

значною мірою залежить від рівня фахової май-
стерності  педагогів.  Нестача  фахівців  поясню-
ється,  в  основному,  тим, що  сумарної  кількос-
ті годин, відведених на вивчення трудового на-
вчання, недостатньо для повного тижневого на-
вантаження. Для підвищення якості викладання 
предмета необхідно створити вчителям-сумісни-
кам умови для підвищення кваліфікації, активі-
зувати роботу районних методичних об’єднань.
Формування життєвих компетентностей учнів, 

навчання їх технологіям проектно-технологічної 
діяльності  потребує  цілеспрямованої  система-
тичної роботи педагогів щодо засвоєння глибо-
ких знань з педагогіки, психології, змісту пред-
мета,  а  також відповідного науково-методично-
го  забезпечення.  Трудова  компетентність  є  ін-
тегрованим  результатом  навчально-трудової  ді-
яльності учнів і формується передусім на основі 
опанування  змісту  програми  трудового  навчан-
ня, тому вчителю трудового навчання потрібно 
добре  знати  зміст програми, щоб структурува-
ти  її  відповідно до  тих компетенцій,  які  є  осо-
бистісно  значущими  для  дитини.  Вчителю  тру-
дового  навчання  слід  звернути  увагу  на  побу-
дову  навчально-виховного  процесу  з  урахуван-
ням конкретної дитини.
Принципова відмінність навчального процесу 

за новою програмою полягає у новій спрямова-
ності  навчальних  цілей.  Учні  не  повинні  виго-
товляти обмежений набір речей або предметів, 
як це традиційно здійснювалося на уроках тех-
нічної, обслуговуючої або сільськогосподарської 
праці. Від них потребують на прикладі доступ-
них  для  вивчення  модульних  і  локальних  тех-
нологій  оволодіти  такими  знаннями  та  вміння-
ми:  вибирати  і  обґрунтовувати  мету  діяльнос-
ті; знаходити і обробляти необхідну інформацію 
з використанням сучасної техніки; проектувати 
предмет  праці  та  технологію  діяльності;  вису-
вати  підприємницькі  ідеї,  співпрацювати  в  ко-
лективі та ін.
Таким чином, акцент переноситься з фактич-

но  ремісничого  навчання  на  формування  нави-
чок проектної  діяльності  та  розвиток  творчого 
і критичного мислення, уміння працювати з  ін-
формаційними джерелами, різними видами про-
ектно-технологічної  документації,  здійснювати 
аналіз  та  оцінку  технологічних  об’єктів,  свідо-
мо вибирати ті чи  інші технологічні процеси й 
технічні засоби.
Уроки  трудового  навчання  в шкільних  май-

стернях  слід  будувати  таким  чином,  щоб  не 
тільки забезпечити оволодіння учнями прийома-
ми роботи, але й виховати в них повагу до пра-
ці і людей праці, бережливе ставлення до мате-
ріальних засобів і природних ресурсів.
Оцінювання якості трудової діяльності учнів 

бажано здійснювати у двох аспектах: рівень ово-

лодіння теоретичними знаннями, який можна ви-
явити в процесі усного чи письмового опитуван-
ня,  та якість практичних умінь  і  навичок,  тоб-
то  здатність  використовувати  теоретичний  ма-
теріал під час виконання творчого завдання та 
практичних робіт.
Включення до уроку трудового навчання еле-

ментів  здоров’язберігаючих  технологій  є  пози-
тивним мотиватором учнів в усвідомленні важ-
ливості збереження власного здоров’я.
В умовах застосування компетентнісного під-

ходу  до  рівня  освітньої  підготовки  учнів  вирі-
шального  значення  набувають  сучасні  педаго-
гічні  технології  (інтерактивні,  проектні  тощо). 
Застосування  особистісно  орієнтованої  моделі 
навчання  дозволяє  реалізувати  такі  принципи 
навчання,  як  науковість,  доступність,  актуаль-
ність,  наочність.  Використання  ІКТ  на  уроках 
дає змогу ознайомити учнів з сучасними інфор-
маційними та виробничими технологіями.
При вивченні багатьох розділів програми до-

цільно широко застосовувати випереджувальні 
завдання, що спонукатиме учнів до роботи з різ-
ними джерелами інформації (довідковою літера-
турою, журналами, персональним комп’ютером).
Невідповідність  стану  справ щодо  техноло-

гічної  підготовки  старшокласників  запитам  со-
ціально-економічного  розвитку  нашої  держави 
вимагає фундаментальних змін у змісті предме-
та  і  способах  його  реалізації,  зокрема  в  стар-
шій школі, де закладається фундамент для тру-
дової діяльності. Підвищення якості технологіч-
ної освіти, яка залежить не від обсягу засвоє-
них знань, умінь і навичок учня, а від оволодін-
ня ключовими компетентностями, ознайомлення 
з  загальними  основами  сучасного  виробництва 
в процесі залучення до посильної творчої трудо-
вої діяльності, конструювання, художньої, сіль-
ськогосподарської  праці,  оволодіння  загально-
трудовими  уміннями,  вивчення  елементів  тех-
нічного  креслення,  дизайну —  головне  завдан-
ня освітньої галузі «Технологія».
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Навчальний  предмет  «Фізична  культура» 
у загальноосвітніх навчальних закладах спрямо-
ваний на формування широкого комплексу жит-
тєво  необхідних  знань,  рухових  умінь  та  нави-
чок,  забезпечення  різнобічного  розвитку  фі-
зичних  і  пов’я заних  з  ними психічних  якостей. 
Заняття  фізичною  культурою  повинні  увійти 
до  звички школяра.  Рух,  змагання,  самоствер-
дження —  природна  суть  фізичної  культури  
і спорту.
Оскільки  навчальна  програма  з  фізичної 

культури для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів побудована за модульною системою  і 
складається з двох інваріантних (обов’язкових) 
модулів: теоретико-методичні знання і загальна 
фізична  підготовка  та  варіативні  модулі,  прак-
тично кожен вид спорту представлений у вигля-
ді варіативного модуля.
Інваріантний модуль  «Загальна фізична  під-

готовка» та розділи варіативних модулів «Спе-
ціальна фізична підготовка» спрямовані на удо-
сконалення  фізичної  форми  учнів,  їх  функціо-
нальної  готовності,  тому  бажано  впроваджува-
ти такі варіативні модулі, як «Хортинг», «Про-
фесійно-прикладна фізична підготовка».
Основною метою варіативного модуля «Хор-

тинг»  є:  зміцнення  здоров'я  та  всебічна фізич-
на  підготовка  учнів,  виховання  морально-етич-
них  якостей  особистості  та  патріотичне  вихо-
вання учнів на оздоровчих  і культурних тради-
ціях українського народу, формування постави, 
розвиток  якостей швидкості,  спритності  й  ко-
ординації рухів, вивчення спеціальних підготов-
чих  вправ  хортингу,  вивчення  основних  стійок 
і технік, методів переміщення в стійках і вико-
нання  початкових  форм  (комплексів)  хортингу 
тощо.  Упродовж  навчально-оздоровчого  проце-

су  вчитель  повинен  проводити  виховні  заходи, 
бесіди  з учнями,  в  ході  яких необхідно постій-
но  звертати  увагу  на  те,  що  хортинг  започат-
ковано  на  культурних  традиціях  українського 
народу [5].
Варіативний модуль «Професійно-прикладна 

фізична  підготовка»  спрямований  на  підтрим-
ку  та  розвиток  основних  професійно-приклад-
них  фізичних  і  психологічних  якостей,  форму-
вання  прикладних  умінь  та  рухових  навичок, 
підвищення функціональної стійкості організму 
учнів  до  умов  обраної  професійної  діяльності. 
Також в  цей модуль  включені  теоретичні  відо-
мості  з  питань  патріотичного  виховання  шко-
лярів  у  процесі  професійно-прикладної  фізич-
ної  підготовки.  Застосування  на  уроках  рухли-
вих та народних ігор, розваг, естафет, козацьких 
забав, спортивних ігор за спрощеними правила-
ми  сприяє вихованню патріотичних почуттів, мо-
ральних та фізичних якостей, формуванню сві-
домого громадянина України [4].
Фізичне виховання сьогодення потребує орі-

єнтації на:
— вироблення і реалізацію якісно нової, осо-

бистісно  і  компетентнісно  обґрунтованої  осно-
ви до підходу збереження  і підтримки  інтелек-
туальної  і  фізичної  індивідуальності  школярів 
та молоді  на  всіх  етапах  навчання  з  врахуван-
ням  особливостей  їх  рухового  і  психофізично-
го розвитку;
— створення освітнього середовища, яке сти-

мулює фізично рухову активність особистості та 
її організацію відповідно до вікової та психофі-
зичної специфіки розвитку організму;
— інтенсивне  залучення  до  освітнього  про-

цесу можливостей для додаткових форм фізич-
ного виховання;
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— створення умов і механізмів фізичного ви-
ховання для занять різної спрямованості за  ін-
тересами;
— формування стійкості до асоціальних впли-

вів щодо виникнення шкідливих звичок і неадек-
ватних видів поведінки.
Програми з фізичної культури для 5—11 кла-

сів  характеризуються  спрямованістю  на  реалі-
зацію  принципу  варіативності,  який  передба-
чає планування навчального матеріалу відповід-
но  до  вікових  та  статевих  особливостей  учнів, 
їхніх  інтересів,  матеріально-технічного  забез-
печення навчального процесу  (спортивний  зал, 
спортивні  пришкільні  майданчики,  стадіон,  ба-
сейн  тощо),  кадрового  забезпечення.  Програм-
ний матеріал спрямований на вирішення вихов-
них, освітніх  та оздоровчих завдань на уроках 
фізичної культури.

Розподіл годин  
та навчальні програми

Типовими  навчальними  планами  для  загаль-
ноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 на-
вчальному році на вивчення предмета «Фізична 
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-спор-

тивного профілів —  5 годин на тиждень.
Години  з фізичної  культури  не  враховують-

ся при визначенні гранично допустимого наван-
таження учнів.
При  складанні  календарного  планування 

на навчальний рік слід враховувати місцеві клі-
матичні умови, матеріальну базу навчального за-
кладу.
У 2015/2016 навчальному році вивчення фі-

зичної культури здійснюватиметься за навчаль-
ними  програмами,  рекомендованими Міністер-
ством освіти і науки України:
1—4  класи —  «Фізична  культура  для  за-

гальноосвітніх  навчальних  закладів.  1—4  кла-
си» (авт. Т. Круцевич, В. Єрмолова та ін., 2011);
5—7 класи —  «Фізична культура. 5—9 кла-

си» (авт. Т. Круцевич та ін.);
8—11  класи —  «Фізична  культура  для  за-

гальноосвітніх навчальних закладів. 5—11 кла-
си»  (за  ред.  С. Дятленка,  розміщено  на  сто-
рінці  http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/
educational-programs/);
— спеціальна  медична  група,  1—4  класи —  

«Фізична культура для спеціальної медичної гру-
пи. 1—4 класи (авт. В. Майєр, 2006);
— спеціальна  медична  група,  5—9  класи —  

«Фізична культура для спеціальної медичної гру-
пи. 5—9 класи» (авт. В. Майєр, В. Дерев’янко);
— спортивний профіль —  «Фізична культура 

для загальноосвітніх навчальних закладів. Спор-
тивний  профіль.  10—11  класи»  (авт.  В. Єрмо-
лова та ін.).

організація  
навчально-виховного процесу

Управління  навчально-виховним  процесом  з 
фізичної культури та позаурочною фізкультурно-
оздоровчою роботою в загальноосвітніх навчаль-
них  закладах  відбувається  відповідно  до  на-
казу Міністерства  освіти  і  науки  України  від 
02.08.2005 № 458 «Про затвердження Положен-
ня про організацію фізичного виховання і масо-
вого спорту в дошкільних, загальноосвітніх і про-
фесійно-технічних навчальних закладах України».
Заняття  з фізичної  культури  і  спорту  в  на-

вчальних закладах проводяться вчителем фізич-
ної  культури  або  особою,  яка  має  спеціальну 
освіту  та  кваліфікацію:  тренер,  керівник  гурт-
ка, групи, спортивної секції тощо (далі —  фахі-
вець з фізичної культури і спорту).
До  занять  з фізичної  культури  і  спорту до-

пускаються учні, які пройшли обов'язковий ме-
дичний профілактичний огляд відповідно до По-
ложення  про  медико-педагогічний  контроль  за 
фізичним  вихованням  учнів  у  загальноосвіт-
ніх  навчальних  закладах,  затвердженого  спіль-
ним  наказом  Міністерства  охорони  здоров'я 
України  та Міністерства  освіти  і  науки  Укра-
їни  від  20.07.2009 № 518/674,  зареєстровано-
го  в Міністерстві  юстиції  України  17.08.2009 
за № 772/16788, не мають протипоказань щодо 
стану здоров'я, в яких визначені рівень фізичного 
розвитку і група для занять фізичною культурою.
На  уроках  з  фізичної  культури  повинні  бу-

ти  присутні  учні  незалежно  від  рівня  фізично-
го розвитку і групи для занять фізичною куль-
турою, а також тимчасово звільнені від занять.
Допустиме  навантаження  на  уроці  для  тих 

учнів, які  за станом здоров'я належать до під-
готовчої та спеціальної груп і відвідують уроки 
фізичної культури, встановлює вчитель.
Медичне обстеження учнів проводиться що-

річно в установленому законодавством порядку. 
Учні,  які  не  пройшли медичне  обстеження,  не 
допускаються до фізичного навантаження на на-
вчальних заняттях.
Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час 

вивчення  предмета  в  10—11  класах  загально-
освітніх навчальних закладах здійснюється згід-
но  з  наказом Міністерства  освіти  і  науки  Ук-
раїни від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). За на-
явності  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 уро-
ки фізичної культури або проводити їх два дні 
поспіль.
Більшість уроків фізичної культури доцільно 

проводити на відкритому повітрі за умови, що 
температура повітря не нижча:
8 °С —  для учнів 1—2 класів;
8...11°С —  для учнів 3—4 класів;
12 °С —  для учнів 5—7 класів;
–12...– 15  °С —  для  учнів  8—11  класів  [6].
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Планування навчально-виховного процесу

Рівень  якості  навчально-виховного  процесу 
з  фізичної  культури  в  загальноосвітньому  на-
вчальному закладі значною мірою залежить від 
планування.  Планування  навчального  матеріа-
лу  з  фізичної  культури  має  свої  особливості. 
По-перше, матеріал з фізичної культури, на від-
міну від інших предметів, викладено не в поряд-
ку послідовного вивчення, а «за школами» або 
темами (в 1—4 класах) і модулями (в 5—11 кла-
сах). По-друге, під час планування варто звер-
нути увагу на такі об’єктивні фактори, як наяв-
ність спортивного залу (майданчика), інвентарю 
та обладнання, погодні умови тощо. Правильно 
спланувати навчальну роботу з фізичної культу-
ри означає передбачити зміст, форми  і методи 
цієї роботи, врахувати вікові, психологічні і ста-
теві  особливості  розвитку  учнів,  рівень  фізич-
них якостей і рухових здібностей, стан здоров’я 
тощо [6].
Змістове  наповнення  предмета  «Фізична 

культура»  в  5—11  класах  навчальний  заклад 
формує самостійно з варіативних модулів. При 
цьому обов’язковим є включення засобів теоре-
тичної  і  загальнофізичної  підготовки,  передба-
чених програмою для даного класу до кожного 
варіативного модуля.

Медико-педагогічний контроль

Медико-педагогічний  контроль  за  фізичним 
вихованням —  невід’ємна  частина  навчально-
го процесу та медичного обслуговування учнів 
у  загальноосвітньому  навчальному  закладі, що 
включає заходи, спрямовані на оптимізацію, без-
пеку  та  ефективність  фізичної  культури.  Він 

входить  до  обов’язкових  функцій  педагогічних 
працівників  навчального  закладу  і  здійснюєть-
ся відповідно до спільного наказу Міністерства 
охорони здоров’я України та Міністерства осві-
ти  і  науки  України  від  20.07.2009 № 518/674 
«Про забезпечення медико-педагогічного контр-
олю за фізичним вихованням учнів» [6] (табл. 1).

організація занять  
з учнями підготовчої та спеціальної 

медичних груп

Розподіл учнів на медичні групи здійснюєть-
ся  відповідно  до  Інструкції  про  розподіл  учнів 
на  групи  для  занять  на  уроках  фізичної  куль-
тури,  затвердженої  спільним  наказом  Мініс-
терства  охорони  здоров’я  України  та  Мініс-
терства  освіти  і  науки  України  від  20.07.2009 
№ 518/674. Списки учнів, які належать до під-
готовчої  та  спеціальної  груп  відповідно  до  Ін-
струкції про розподіл учнів на групи для занять 
на  уроках  фізичної  культури,  затверджуються 
наказом  керівника  навчального  закладу  на  по-
точний рік і доводяться до відома класного ке-
рівника, вчителя фізичної культури.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до під-

готовчої медичної групи, відвідують обов’язкові 
уроки фізичної культури. Заняття проводяться 
за загальною програмою фізичної культури, але 
з можливою  затримкою складання  відповідних 
нормативів.  Оцінювання  учнів —  за  теоретико-
методичні  знання  та  техніку  виконання  вправ. 
У фізкультурно-оздоровчих групах загальної фі-
зичної підготовки рекомендовані заняття —  про-
гулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у зма-
ганнях необхідно проводити тільки за додатко-
вим дозволом лікаря.

Т а б л и ц я   1

орієнтовний план проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження  
за уроками фізичної культури

Посада контролюючого

Мінімальна кількість разів

Мета перевірки

на місяць протягом 
семестру

протягом 
навчального 

року

Директор школи 1 1 2—3 адміністративне  інспектування

Заступник  директора  з  навчально-виховної 
роботи 1

1 2—3 методичне  інспектування

Заступник директора  з  виховної  роботи 1 1 4 8 оздоровчо-виховна робота

Класні  керівники 2 1 4 8 відвідування учнями уроків, дисци-
плінованість,  успішність учнів

Медичний персонал 2 1 3 6 МПК 3  за  змістом  і  методами  про-
ведення  уроків  фізичної  культури, 
за  відповідністю  фізичного  наван-
таження, функціональними можли-
востями учнів

1 Для однієї паралелі класів.
2 Для кожного класу.
3 МПК —  медико-педагогічний контроль [6].
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Учні,  які  за  результатами  медичного  огля-
ду тимчасово віднесені до спеціальної медичної 
групи,  відвідують  обов’язкові  уроки,  але  вико-
нують корегувальні вправи і вправи для загаль-
ного фізичного розвитку, які їм не протипоказа-
ні. Таким учням можна виставляти поточну оцін-
ку за знання і техніку виконання корегувальних 
вправ (за сприятливих для учня умов), а напри-
кінці  навчального  року  виставляється  «зарахо-
вано» [6].
Окрім того, за наявності умов, для учнів спе-

ціальних медичних груп організовуються два до-
даткових заняття, які за навчальними програма-
ми  «Фізична  культура  для  спеціальних  медич-
них груп загальноосвітніх навчальних закладів. 
1—4 класи» (авт. В. Майєр) та «Фізична куль-
тура  для  спеціальних  медичних  груп  загально-
освітніх навчальних закладів. 5—9 класи» (авт. 
В. Майєр, В. Дерев’янко) проводить вчитель фі-
зичної культури.
До  спеціальної  медичної  групи  відносяться 

учні зі значними відхиленнями в стані здоров’я, 
фізичного розвитку і діяльності основних функ-
ціональних  систем постійного  або  тимчасового 
характеру, що потребують суттєвого обмеження 
фізичного  навантаження.  У  спеціальній  медич-
ній групі навчаються учні з показниками в ста-
ні здоров’я як стійкого, так і короткотривалого 
характеру (відмовлення рухомості суглобів піс-
ля травми тощо). Тому основною формою орга-
нізації  навчальної  діяльності  є  індивідуальний 
підхід спільно з груповим. Це завдання вирішу-
ється за рахунок диференціації методики (різні 
вихідні положення, ступені напруження, амплі-
туди рухів тощо).
Списки учнів,  які  за  станом здоров’я відно-

сяться  до  спеціальної  медичної  групи,  затвер-
джуються  наказом  директора  навчального  за-
кладу з вказівкою діагнозу захворювання і тер-
міну  перебування  в  ній.  Також  затверджують-
ся  розклад  занять  групи  і  прізвище  вчителя 
(керівника групи), який має відповідну фахову 
підготовку.  Група  складається  з  12—15  учнів. 
На  тиждень  проводиться  не менше  2-х  занять 
у  позакласний  час  по  45  хвилин.  При  неспри-
ятливих  кліматичних  умовах  (при  температурі 
нижчій за 10 градусів  і вітряній погоді) трива-
лість уроку скорочується до 35 хвилин, щоб за-
побігти переохолодженню учнів.
Формування  групи  здійснюється  з  ураху-

ванням віку та стану здоров’я дітей. Можливе 
об’єднання в групу учнів з різними захворюван-
нями,  тому що  характер  пристосування  до  фі-
зичних навантажень  і  особливо пристосування 
серцево-судинної і дихальної систем у багатьох 
відношеннях схожі.
Можливим  є  міжшкільне  об’єднання  учнів 

у спеціальну медичну групу.
Учні спеціальної медичної групи обо в’яз ково 

повинні займатися на загальних уроках фізичної 
культури у відповідному одязі і взутті.  Вони бе-
руть участь у підготовчій та заключній частині 
уроків,  закріплюють матеріал,  вивчений  на  за-

няттях у групі, а при стійкому покращанні ста-
ну  здоров’я  виконують  елементи  рухів  основ-
ної частини зі значним зниженням фізичних на-
вантажень,  без  затримки  дихання,  виключаю-
чи  стрибки,  психоемоційне  навантаження  (еле-
менти змагань).
Фізичні вправи прикладного й професійного 

спрямування не виключаються, але обов’язково 
виконуються  з  урахуванням пристосування ор-
ганізму  учнів  до  подібних  навантажень.  Учні 
спеціальної медичної групи повинні перебувати 
під постійним лікарсько-педагогічним та батьків-
ським контролем і бути обізнаними з елемента-
ми самоконтролю за станом власного здоров’я.
Навчальні  нормативи  складають  лише  учні 

основної медичної групи, які на момент прийнят-
тя нормативу не скаржаться на погане самопо-
чуття та стан здоров’я [6].

Безпека життєдіяльності під час занять 
фізичними вправами

Навчальний  предмет  «Фізична  культура» 
належить  до  найбільш  травмонебезпечних.  То-
му  вчителям  потрібно  особливу  увагу  зверну-
ти  на  безпеку життєдіяльності  під  час  прове-
дення занять.
На кожному уроці з фізичної культури в за-

гальноосвітніх  навчальних  закладах  з  учнями 
обов'язково проводяться відповідні інструктажі 
(вступний, первинний, позаплановий, цільовий) 
з безпеки життєдіяльності. Про проведення  ін-
структажу  робиться  запис  у  відповідних жур-
налах («Журнал реєстрації інструктажів з без-
пеки життєдіяльності  для  учнів»  та  на  сторін-
ці  про  зміст  уроку  предмета  «Фізична  культу-
ра» у класному журналі).
Місця для занять з фізичної культури і спор-

ту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні 
майданчики —  переносною аптечкою).
Рішення  про  неможливість  проведення  за-

нять з фізичної культури і спорту на відкрито-
му повітрі у зв'язку з несприятливими метеоро-
логічними умовами приймають вчителі фізичної 
культури (наказ МОН від 01.06.2010 № 521).
Усі спортивні снаряди, спортивне обладнан-

ня  та  інвентар,  які  використовуються  під  час 
проведення  занять  з фізичної  культури  і  спор-
ту згідно з чинним переліком типових навчаль-
но-наочних посібників та обладнання з фізичної 
культури  для  загальноосвітніх  навчальних  за-
кладів,  визначеним Міністерством  освіти  і  на-
уки  України,  повинні  бути  справними  і  надій-
но закріпленими.
Металеві конструкції, що скріплюють облад-

нання  на  спортивних  майданчиках  (волейболь-
ні  сітки,  баскетбольні  щити,  гандбольні,  фут-
больні  ворота  тощо),  мають  бути жорстко  за-
кріплені і не повинні мати пристроїв, небезпеч-
них для гравців.
Виконувати  гімнастичні  вправи  на  спортив-

них снарядах, складні елементи і вправи учні по-
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винні лише в присутності та під наглядом вчи-
теля або фахівця з фізичної культури і спорту.
Під час проведення занять на відкритому по-

вітрі в сонячну спекотну погоду учням необхід-
но мати легкі головні убори.
Заняття з навчання плавання проводять тре-

нери.  Вчителі  фізичної  культури  у  такому  ра-
зі  виконують функцію  помічника  тренера  і  бе-
руть  участь  у  процесі  навчання  та  організації 
занять [6].
Початкова школа  працює  за  новою  програ-

мою «Фізична культура для загальноосвітніх на-
вчальних закладів. 1—4 класи» (авт. Т. Ю. Кру-
цевич та  ін., 2011 р.), розробленою відповідно 
до Державного стандарту початкової загальної 
освіти (затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20.04.2011 № 462).
Навчальний матеріал у програмі розподілено 

не за видами спорту, а за «школами», до яких 
увійшли  вправи,  об’єднані  за  способами  рухо-
вої діяльності. Програма робить акцент на роз-
виток  навичок  мислення,  міжособистісних  від-
носин, творчої співпраці всіх учасників навчаль-
но-виховного процесу і покликана сприяти сис-
темним реформам національної освіти, процесам 
її  інтеграції  до  європейського  та  всесвітнього 
освітнього простору.
Оцінювання учнів початкової школи здійсню-

ється вербально.
Для задоволення фізіологічних потреб учнів 

початкової школи під час проведення уроків ре-
комендуємо використовувати на уроках фізкуль-
турні  хвилинки,  пересаджувати  дітей,  об’єдну-
ючи  їх  у  групи,  пропонувати  активні  види  ді-
яльності тощо.
Основною  формою  занять  у  загальному  фі-

зичному вихованні є урок. В уроках з фізичної 
культури прийнято розрізняти дві взаємопов'яза-
ні сторони: зміст і структуру. Під змістом  уроку 
розуміють фізичні вправи. Під структурою уро-
ку розуміють наявність у ньому кількох, харак-
терних за змістом, взаємопов'язаних  складових 
частин,  розташованих  у  певній  послідовності. 
Вирішальною, звичайно, є саме структура взає-
мо пов'язаних  дій  педагога  (пояснень,  показу, 
страховки, розбору, оціночних суджень  і т. д.).
Основними формами організації самостійної 

та фізкультурно-оздоровчої роботи є:
— фізкультурні хвилинки, які є обов'язковими 

для всіх класів початкової школи. Фізкультурні 
хвилинки починаються при перших ознаках вто-
ми в учнів —  порушення уваги, неспокійна пове-
дінка. До початку проведення фізкультурної па-
узи слід відкрити вікна або кватирки.  Комплекс 
фізкультурної паузи включає, як правило, 3—4 
вправи для різних м'язових груп, дуже простих 
та  доступних,  протягом  1,5—3  хвилин. Перша 
вправа  в  комплексі —  типу  «потягування» —  
випрямляє  хребет  і  розправляє  грудну  клітку. 
Друга —  для м'язів ніг. Третя —  для тулуба;
— фізичні вправи і рухливі ігри на подовже-

них перервах організовуються вчителями фізич-
ної культури. Проводяться на відкритому повіт-

рі після другого або третього уроку. Рекоменду-
ються для проведення у початкових  і середніх 
класах. Ігрова перерва проводиться на заздале-
гідь підготовлених місцях, але без примусу учнів 
до обов'язкового виконання намічених вправ та 
ігор.  Не  слід  починати  перерву  з  шикування 
учнів.  Вийшовши  на  майданчик,  вони  самі  по-
винні вибрати вправи або ігри (тільки в цьому 
випадку  ігрова  перерва  виправдовує  своє  при-
значення). Керує на перерві вчитель з активною 
допомогою старшокласників. На перерві не слід 
копіювати  організаційну  форму  побудови  уро-
ку фізичної культури. Перерва це, перш за все, 
відпочинок для учнів;
— гуртки  фізичної  культури  (гуртки  із  за-

гальної фізичної підготовки);
— спортивні секції з різних видів спорту. Ви-

рішують завдання спеціалізації  в обраному ви-
ді спорту, підготовки та виступу у змаганнях з 
цього виду спорту;
— спортивні  змагання.  Спортивні  змагання 

проводяться відповідно до положення і програ-
ми змагань;
— масові  фізкультурні  заходи.  До  них  від-

носяться  Дні  здоров'я;  фізкультурно-спортив-
ні свята; конкурси, туристичні зльоти і походи. 
Масові  заходи  повинні  бути  враховані  в  пла-
нах навчально-виховної та позакласної фізкуль-
турної роботи. У цих заходах беруть участь всі 
учні школи;
— індивідуальні заняття.
Реалізація  Концепції  національно-патріотич-

ного  виховання  дітей  та  молоді  відбувається 
на  уроках  з фізичної  культури  під  час  вивчен-
ня  інваріантного  модуля  «Теоретико-методичні 
знан ня» у таких темах: «Відродження Олімпій-
ських  ігор сучасності», «Основні цінності олім-
пізму», «Визначні спортивні досягнення олімпій-
ців», «Олімпійська Україна», «Параолімпійський 
рух на сучасному етапі», «Олімпійська філосо-
фія та здоровий спосіб життя» тощо [5].
Під  час  вивчення  варіативних  модулів  учні 

знайомляться з історією виникнення та розвит-
ку різних видів спорту, відомими українськими 
спортсменами та їх досягненнями на міжнарод-
ній арені, характеристикою видів спорту на су-
часному етапі тощо.
Одним  із виховних завдань Концепції є вій-

ськово-патріотичне  виховання  молоді,  спрямо-
ване  на  її  підготовку  до  оволодіння  військови-
ми професіями, формування готовності до служ-
би  в  армії,  задоволення  інтересів  підростаючо-
го покоління у постійному вдосконаленні своєї 
підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію мо-
лоді до військової служби [5].

Захист Вітчизни

Військово-патріотичне  виховання  поклика-
не  забезпечити  морально-політичну  і  практич-
ну підготовку до виконання обов’язку —  захис-
ту незалежної батьківщини, військової служби 
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у Збройних Силах України. Головними завдання-
ми є формування психологічних та морально-во-
льових якостей (стійкості, мужності, готовності 
до подвигу, самопожертви), особистісних погля-
дів на сучасні події; самопідготовка і самовихо-
вання,  спрямовані  на  оволодіння  певними  сві-
тоглядними знаннями активізації військово-пат-
ріотичного виховання в умовах сьогодення. Ви-
рішити питання якісного, професійного підходу 
до  патріотичного  виховання  в  сучасній  шко-
лі можна через формування у дітей національ-
них  та  загальнолюдських  цінностей  у  співпра-
ці  з  громадськими організаціями,  волонтерами, 
учасниками бойових дій.
Важливо, щоб кожен навчальний заклад став 

для  дитини  осередком  становлення  громадяни-
на-патріота України, готового брати на себе від-
повідальність,  самовіддано розбудовувати краї-
ну як суверенну, незалежну, демократичну, пра-
вову, соціальну державу, забезпечувати її націо-
нальну безпеку, сприяти єдності української по-
літичної нації та встановленню громадянського 
миру й злагоди в суспільстві.
Актуальним  є  організація  збирання  та  по-

ширення  інформації  про  героїчні  вчинки  укра-
їнських військовослужбовців, бійців доброволь-
чих батальйонів, волонтерів та інших громадян, 
які зробили значний внесок у зміцнення оборо-
ноздатності України.
Героїчні й водночас драматичні і навіть тра-

гічні події останнього часу спонукають до онов-
лення експозицій шкільних музеїв та кімнат бо-
йової слави, зокрема щодо інформації про учас-
ників АТО та волонтерів; шефство над родина-
ми учасників ATO, які цього потребують. З огля-
ду на це рекомендуємо:
По-перше,  виокремити  як  один  з  найголов-

ніших  напрямів  виховної  роботи —  національ-
но-патріотичне виховання —  справу, що за сво-
їм  значенням  є  стратегічним  завданням.  Не 
менш  важливим  є  повсякденне  виховання  по-
ваги  до  Конституції  держави,  законодавства, 
державних символів —  Герба, Прапора, Гімну.
По-друге, необхідно виховувати в учнівської 

молоді  національну  самосвідомість,  налаштова-
ність  на  осмислення моральних  та  культурних 
цінностей,  систему  вчинків,  які  мотивуються 
лю бов'ю,  вірою,  волею,  усвідомленням  відпові-
дальності.
По-третє, здійснювати виховання в учнів гро-

мадянської позиції; вивчення та популяризацію 
історії українського козацтва, збереження і про-
паганду  історико-культурної  спадщини  україн-
ського народу; поліпшення військово-патріотич-
ного виховання молоді, формування готовності 
до захисту Вітчизни.
По-четверте,  важливим аспектом формуван-

ня національної самосвідомої особистості є ви-
ховання  поваги  та  любові  до  державної  мови. 
Мовне  середовище  повинно  впливати  на  фор-
мування учня-громадянина, патріота України [5].
Для реалізації цих завдань необхідна систем-

на робота, яка передбачає забезпечення гармо-

нійного  співвідношення  різних  напрямів,  засо-
бів, методів  виховання дітей в процесі  навчан-
ня і позакласній діяльності.
У навчально-виховний процес мають впрова-

джуватися форми і методи виховної роботи, що 
лежать в основі козацької педагогіки через сис-
тему  позакласних  заходів,  зокрема  табори  па-
тріотичного  спрямування,  ігри  національно-па-
тріотичного  спрямування  («Сокіл»,  «Джура»), 
екскурсії  по  «місцях  пам’яті»,  «Моя  країна —  
Україна»  (з  відвідуванням  визначних  краєзнав-
чих,  географічних,  історичних,  етнографічних 
об’єктів), науково-практичні конференції.
На виконання наказів Міністерства освіти і 

науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про за-
твердження плану заходів щодо посилення наці-
онально-патріотичного виховання дітей та учнів-
ської  молоді»,  від  16.06.2015 № 641  «Про  за-
твердження Концепції національно-патріотично-
го  виховання  дітей  і  молоді,  заходів щодо  ре-
алізації  Концепції  національно-патріотичного 
виховання  дітей  і  молоді  та  методичних  реко-
мендацій щодо національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді у загальноосвітніх навчаль-
них закладах» робочою групою з доопрацюван-
ня  навчальної  програми  предмета  «Захист  Ві-
тчизни»  розширено  зміст  окремих  розділів  та 
забезпечено  практичну  спрямованість  навчаль-
ної програми [6].
Урок як основна організаційна форма предме-

та «Захист Вітчизни» починається із шикування, 
виконання Гімну України, перевірки готовності 
учнів до уроку і тренування за тематикою уро-
ку протягом 3—5 хв. На заняттях стосунки між 
учнями та вчителем, а також учнів між собою 
підтримуються  на  зразок  взаємовідносин  між 
військовослужбовцями  Збройних  сил  України.
Зміст  програмового  матеріалу  в  навчальній 

програмі  «Захист  Вітчизни»,  залежно  від  ма-
теріальної бази навчального закладу та ін., мо-
же бути відкоригований на 20 відсотків у меж-
ах розділу. Послідовність вивчення тем вчитель 
може коригувати самостійно.
Відповідно  до  Типових  навчальних  планів 

для  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  за-
тверджених  наказом Міністерства  освіти  і  на-
уки України  від  27.08.2010 № 834,  зі  змінами, 
що  внесені  наказом Міністерства  освіти  і  нау-
ки  від  29.05.2014 № 657,  на  вивчення  предме-
та у 2015/2016 навчальному році передбачено:
— у класах з військово-спортивним профіль-

ним навчанням —  2 год. на тиждень;
— у  класах  всіх  інших  напрямів —  1,5  год. 

на тиждень.
Кількість годин може бути збільшена за ра-

хунок варіативної складової навчального плану.
Вивчення  предмета  «Захист Вітчизни» юна-

ками  та  дівчатами  проводиться  окремо  (відпо-
відно  до  листа-роз’яснення Міністерства  осві-
ти  і  науки  України  від  09.10.2002 № 1/9-444). 
Навчальний  предмет  при  цьому  в  обох  випад-
ках  називається  «Захист  Вітчизни»  з  уточнен-
ням («Основи медичних знань» для дівчат)  [6].
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Разом  з  тим,  дівчата,  за  їх  власним бажан-
ням  (у  разі  згоди  батьків,  опікунів  або  піклу-
вальників)  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,  вивча-
ють предмет за програмою для дівчат «Основи 
медичних знань».
Юнаки вивчають такі розділи: Збройні Сили 

України на захисті Вітчизни; міжнародне  гума-
нітарне право; тактична підготовка; вогнева під-
готовка; статут Збройних Сил України; стройо-
ва підготовка; військова топографія; прикладна 
фізична підготовка; військово-медична підготов-
ка; основи цивільного захисту.
Дівчата —  основи  цивільного  захисту;  між-

народне  гуманітарне  право  про  захист  цивіль-
ного населення; основи медичних знань  і допо-
моги; надання першої медичної допомоги у над-
звичайних ситуаціях, хворим та догляд за ними.
Розділ  предмета  «Основи  цивільного  захис-

ту» для групи юнаків і для групи дівчат є спіль-
ним.
Практичне закріплення теоретичного матері-

алу із розділу «Основи цивільного захисту» пе-
редбачається під час проведення Дня цивільної 
оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх 
навчальних закладах.
З  метою  практичного  закріплення  рівня 

знань,  умінь  та  навичок  учнів  наприкінці  на-
вчального  року  проводяться  навчально-польо-
ві  заняття  (збори), у тому числі  з використан-
ням навчально-методичної бази військових час-
тин,  відповідних  кафедр  вищих  навчальних  за-
кладів,  військових  комісаріатів,  оборонно-спор-
тивних,  військово-оздоровчих  таборів,  базових 
навчальних  закладів,  центрів  допризовної  під-
готовки тощо.  Їх організація  і проведення пла-
нується керівником навчального закладу відпо-
відно до діючих вимог [6].
Для  більш  ефективної  організації  навчаль-

но-польових  зборів  місцеві  органи  управління 
освітою спільно з військовими комісаріатами по-
винні  визначити школи,  на  базі  яких  проводи-
тимуться заняття, залучивши до них учнів з ін-
ших шкіл, об’єднавши  їх у навчальні  загони й 
відділення.
Стрільба  зі  стрілецької  зброї,  у  тому  числі 

малокаліберної гвинтівки, проводиться на відпо-
відно обладнаних стрільбищах і в тирах за пла-
нами військових комісаріатів на підставі наказів, 
погоджених з начальником гарнізону (команди-
ром військової частини, начальником вищого на-
вчального закладу), органом управління освітою 
і керівником навчального закладу.
Керівники  навчальних  закладів  зобов’язані 

вживати  заходів щодо  попередження  загибелі 
та  травмування  учнів,  встановлювати  необхід-
ні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням 
та військовою технікою, під час здійснення мар-
шу в район занять, проведення занять, стрільб, 
спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити 

ці вимоги до учнів та слідкувати за їх суворим 
виконанням [6].
Перед початком занять керівник навчального 

закладу зобов'язаний особисто впевнитися, що 
для занять створені безпечні умови, учні засвої-
ли вимоги безпеки та мають достатні практичні 
навички щодо їх виконання. Відповідальність за 
дотримання учнями вимог безпеки на заняттях 
несуть викладачі предмета «Захист Вітчизни» [6].
З метою підвищення протимінної безпеки на-

селення  та  дітей Міністерство  освіти  і  науки 
України рекомендує в загальноосвітніх навчаль-
них закладах спланувати цикл уроків та вихов-
них  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  за-
гальноосвітніх навчальних 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 проведення уроків рекомендовано 
використовувати відеоматеріали з питань проти-
мінної безпеки для загального населення та ді-
тей, що розроблені Державною службою з над-
звичайних  ситуацій,  ОБСЄ, ЮНІСЕФ  та  отри-
мали статус соціальної реклами від Національ-
ної Ради з питань телебачення та радіомовлен-
ня.  З  цими  матеріалами  можна  ознайомитись 
в Інтернеті за посиланнями:
https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/

Mines.mp4;
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpd  mag 

n/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi;
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7 

/mns%20720x405%2003.08.14.mp4.
Вчителі  повинні  надавати  організаційно-ме-

тодичну допомогу  та брати участь  у проведен-
ні зазначених заходів.
Навчально-методичне  забезпечення  зазначе-

но у Переліках навчальних програм, підручників 
та навчально-методичних посібників, розміщених 
на офіційному веб-сайті Міністерства:
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/  

56/692/educational_programs/1349869542/.
Під час підготовки вчителів до уроків ради-

мо використовувати періодичні фахові видання: 
загальнодержавний  методично-інформаційний 
журнал «Основи Захисту Вітчизни» та журнал 
«Оборонний вісник».
Зокрема,  журнал  «Оборонний  вісник» —  

друковане щомісячне  видання Центру  військо-
вої політики та політики безпеки (ЦВППБ), що 
містить широкий  спектр  інформації  військової 
сфери, яка може використовуватися вчителями 
і  учнями  загальноосвітніх  навчальних  закладів 
під час підготовки та проведення уроків з пред-
мета «Захист Вітчизни».
Для якісного проведення уроків слід розро-

бити  тематичні  стенди  для  кабінетів  військо-
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вої  підготовки  з  урахуванням  найновіших  ви-
дів  зброї  та  військових  стратегій;  укомплекту-
вати навчальні заклади (кабінети військової під-
готовки) засобами  і системами захисту (проти-
гази, санітарне обладнання тощо).
У  середніх школах,  профтехучилищах  необ-

хідно обладнати смугу перешкод, військово-спор-
тивний комплекс.
До проведення в школах навчальних занять 

із  військової  підготовки  бажано  залучати  офі-
церів військових частин, воїнів АТО.
Директорам шкіл забезпечити зв'язок з вій-

ськовими частинами (екскурсії до музеїв військо-
вих частин,  спільні  заходи патріотичного спря-
мування); активізувати зв’язки  і  спільну проф-
орієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ 
(юний  правознавець,  десантник,  рятівник,  роз-
відник,  снайпер,  поліцейський,   прикордонник, 
радист) (1—11 кл.) [4].
Особливістю  викладання  предмета  є  поєд-

нання  інформаційних,  аналітичних  матеріалів, 
новин  сектору  безпеки  і  оборони  України  та 
матеріалів  про  військові  структури  (формуван-
ня) провідних країн світу.
Допоміжним  матеріалом  для  вчителів   буде 

тематичний  розділ  з  вичерпною,  підготовле-
ною  профільними  фахівцями  інформа цією, 
в  обсягах  навчального  матеріалу  та  періо-
дичністю  відповідно  до  річного  тематичного 
плану.  Розділ  журналу  «Мій  погляд»,  Inter-
net-сторінка  сайту  ЦВППБ  (www.defpol.org.
ua)  та  електронна  адреса  (е-mail:  info@defpol.
org.ua)  від крита  для  налагодження  зворотно-
го  зв’язку  з  аудиторією  читачів,  обговорення 
з  ними  проб лемних  питань  та  висвітлення  до-
свіду  щодо  організації  військово-патріотично-
го виховання, а також для надання відповідей, 
що  виникатимуть  під  час  підготовки  до  про-
ведення  та  викладання  предмета  «Захист  Віт- 
чизни» [6].
Під  час  проведення  позакласної  роботи  не-

обхідно  скоординувати  програми  національ-
но-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  з 
програмою  відродження  краєзнавчого  руху, 
які акумулюють надбання країни на місцевому  
рівні.
Позашкільним  навчальним  закладам  реко-

мендовано  організувати  і  провести  всеукраїн-
ську  туристсько-краєзнавчу  експедицію  «Моя 
Батьківщина —  Україна»,  забезпечити  прове-
дення Всеукраїнських організаційно-масових за-
ходів патріотичного спрямування за такими на-
прямами:

еколого-натуралістичний:
— Всеукраїнський фестиваль «Українська па-

ляниця»;
— Всеукраїнський  фестиваль  «Украї - 

на —  сад» (1—11 кл.);
— Всеукраїнський  конкурс  з  квітникарства 

і  ландшафтного  дизайну  «Квітуча  Україна» 
(1—11 кл.);
— Всеукраїнський  юнацький  фестиваль 

«В об’єк  тиві натураліста» (8—11 кл.);

дослідницько-експериментальний:
— Всеукраїнська  науково-технічна  вистав-

ка-конкурс  молодіжних  інноваційних  проектів 
«Майбутнє України» (8—11 кл.);
— Міжнародна науково-практична конферен-

ція  учнів-членів  Малої  академії  наук  «Украї-
на —  очима молодих» (8—11 кл.);

науково-технічний:
— Всеукраїнська  виставка-конкурс  науко-

во-технічної  творчості  «Наш  пошук  і  твор-
чість —  тобі, Україно!» (1—11 кл.);

художньо-естетичний:
— Всеукраїнський конкурс з ужиткового мис-

тецтва «Таланти твої, Україно!» (5—11 кл.);
— Всеукраїнська  виставка-конкурс  декора-

тивно-ужиткового  і  образотворчого  мистецтва 
«Знай і люби свій край» (5—11 кл.);

туристсько-краєзнавчий:
— Всеукраїнська  краєзнавча  конференція 

учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля 
очима сучасників» (8—11 кл., студенти);
— Всеукраїнська  історико-краєзнавча конфе-

ренція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, 
свій народ...» (8—11 кл.);
— Всеукраїнська історико-географічна експе-

диція «Історія міст і сіл України» (1—11 кл.);
— Всеукраїнська  експедиція  учнівської  та 

студентської молоді «Моя Батьківщина —  Укра-
їна» (8—11 кл.);
— Всеукраїнський  конкурс  туристсько-кра-

єзнавчих експедицій «Мій рідний край» (8—11 
кл., студенти);
— Всеукраїнський  збір  лідерів  учнівського 

самоврядування загальноосвітніх навчальних за-
кладів України (8—11 кл.) [4].
Пропонуємо  розпочати  2015/2016  навчаль-

ний  рік  у  закладах  освіти  Уроком  мужності  і 
милосердя під девізом «Борімося —  поборемо!», 
залучивши до його проведення учасників бойо-
вих  дій  на  Сході  країни,  представників  волон-
терських  організацій,  ветеранів  минулих  воєн, 
дисидентського  руху,  активних  учасників  Ре-
волюції  Гідності,  членів  сімей Героїв Небесної 
Сот ні та полеглих бійців АТО [4].
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завідувачка центру організаційно-ін-
формаційного  забезпечення ООІУВ,

І. В. МаРТиНЄВСька,
методист центру організаційно-ін-
формаційного  забезпечення ООІУВ

про провеДення інтелектУальних змагань і олімпіаД 
У 2014/2015 навчальномУ році

На  виконання  заходів,  передбачених  Дер-
жавною  національною  програмою  «Творча  об-
дарованість»,  Указу  Президента  України  від 
24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи 
щодо державної підтримки обдарованої молоді» 
в області створюються передумови для розвит-
ку  інтересів,  нахилів  та  здібностей  обдарова-
ної учнівської молоді, серед яких важливе міс-
це  зай мають  предметні  учнівські  олімпіади,  ін-
телектуальні змагання, турніри тощо.
У  2014/2015  навчальному  році  було  прове-

дено  III  (обласний)  етап Всеукраїнських  учнів-
ських олімпіад з базових дисциплін: українська 
мова  та література,  історія,  іноземні мови  (ан-
глійська,  німецька,  французька),  математика, 
фізика, хімія, біологія,  географія,  інформатика, 
астрономія,  екологія,  правознавство,  економі-
ка, інформаційні технології, мови та літератури 
національних меншин  (болгарська, молдовська, 
російська,  польська,  іврит),  трудове  навчання, 
в якому взяли участь 1633 учня, переможцями 
визнані 680 учасників.
I місце  вибороли  67  учнів  з  різних  районів 

та міст області;
II місце —  152 учня;
III місце —  461 учень.

У 2015 році у IV етапі Всеукраїнських учнів-
ських  олімпіад Одеську  область  представляли 
99 учнів, з яких 52 вибороли призові місця.
I місце —  12 учнів;
II місце —  21 учень;
III місце —  19 учнів.
Переможцями  IV  етапу  Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад  з  базових  дисциплін  
стали:
• з французької мови:
— Гладких Марія  Іллівна,  учениця  9  класу 

Маріїнської гімназії Одеської міської ради;
— Юхимова  Софія  Борисівна,  учениця 

10 класу Одеської спеціалізованої школи № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-космонавтів 
Г. Т. Добровольського  та  Г. С. Шоніна  Одесь-
кої міської ради;
— Соколова  Даніелла  Сергіївна,  учениця 

11 класу Одеської спеціалізованої школи № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-космонавтів 
Г. Т. Добровольського  та  Г. С. Шоніна  Одесь-
кої міської ради;
• з фізики:
— Солецький  Роман  Миколайович,  учень 

9 класу комунального закладу «Рішельєвський 
ліцей»;
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— Рашковецький  Михайло  Михайлович, 
учень  11  класу  комунального  закладу  «Ріше-
льєвський ліцей»;
• з астрономії:
— Солецький  Роман  Миколайович,  учень 

9 класу комунального закладу «Рішельєвський 
ліцей»;
• з російської мови:
— Давидюк  Анастасія  Вадимівна,  учениця 

11  класу  Іллічівської  гімназії № 1  Іллічівської 
міської ради;
• з польської мови:
— Ситнікова  Анастасія  Сергіївна,  учениця 

11 класу Одеської спеціалізованої школи № 121 
I—III ступенів з поглибленим вивченням інозем-
них мов Одеської міської ради;
• з молдовської мови:
— Мерліч Кароліна Олександрівна, учениця 

9  класу  Орловської  загальноосвітньої  школи 
I—III ступенів Ренійської районної ради;
• з болгарської мови:
— Негруца Анастасія Іванівна, учениця 9 кла-

су обласного закладу «Спеціалізована загально-
освітня школа-інтернат  «Болградська  гімназія 
імені Г. С. Раковського»;
— Ізотова  Тетяна  Олександрівна,  учениця 

10  класу  обласного  закладу  «Спеціалізована 
загальноосвітня  школа-інтернат  «Болградська 
гімназія імені Г. С. Раковського»;
— Кічук Росіна Валеріївна, учениця 11 класу 

обласного  закладу  «Спеціалізована  загальноос-
вітня школа-інтернат «Болградська гімназія іме-
ні Г. С. Раковського».
Відповідно до Положення про Всеукраїнські 

учнівські Інтернет-олімпіади, затвердженого на-
казом Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та 
спорту України від 11.06.2012 № 671, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 27 червня 
2012 № 1074/21386,  наказу Міністерства  осві-
ти і науки України від 08.05.2014 № 562 «Про 
проведення  Всеукраїнських  учнівських  Інтер-
нет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, 
географії, економіки, російської мови і літерату-
ри,  інформатики  у  2014/2015  навчальному  ро-
ці» та з метою запровадження комп'ютерних ін-
формаційних технологій в шкільній освіті, спри-
яння широкому  залученню  обдарованої  молоді 
до  інтелектуальних змагань, що проводяться з 
використанням мережі Інтернет, пошуку та під-
тримки  здібних  учнів  із  сільської  місцевості  з 
26  по  28  грудня  2014  року  в  м. Одесі  відбув-
ся  фінальний  етап  XIV Всеукраїнських  учнів-
ських  Інтернет-олімпіад  з  математики,  фізики, 
хімії,  біології,  географії,  економіки,  російської 
мови та літератури.
На  I—II  (заочні)  етапи XIII Всеукраїнських 

учнівських  Інтернет-олімпіад  з  математики,  фі-
зики, хімії, біології, географії, економіки, росій-
ської  мови  та  літератури,  які  були  проведені 
у червні-жовтні 2014 року, було надіслано 1515 
робіт з 25-ти регіонів України.
До  участі  у  II  (фінальному)  етапі  XIV  Все-

українських  учнівських  Інтернет-олімпіад  з  ма-

тематики, фізики, хімії, біології,  географії,  еко-
номіки, російської мови та літератури було за-
прошено 193 учні з 17 регіонів України.
Взяли  участь  у  змаганнях  92  учні,  а  саме:
Вінницька область —  9 учасників
Волинська область —  5 учасників
Дніпропетровська область —  6 учасників
Донецька область —  2 учасники
Запорізька область —  5 учасників
Київська область —  6 учасників
Львівська область —  21 учасник
Одеська область —  12 учасників
Рівненська область —  1 учасник
Сумська область —  1 учасник
Харківська область —  22 учасники
Черкаська область —  2 учасники.
Представники  Одеської  області  вибороли 

8 призових місць, зокрема:
— Селіханович  Даніїл  Олегович,  учень 

11 класу комунального закладу «Рішельєвський 
ліцей» виборов I місце з фізики;
— Стародуб  Тетяна  Євгенівна,  учениця 

11  класу Одеської  гімназії № 5 Одеської  місь-
кої ради виборола I місце з біології;
— Запорожченко Олександр Володимирович, 

учень  11  класу  Одеської Маріїнської  гімназії 
Одеської міської ради —  I місце з економіки;
— Давидюк  Анастасія  Вадимівна,  учениця 

11  класу  Іллічівської  гімназії № 1  Іллічівської 
міської ради —  I місце з російської мови та лі-
тератури;
— Кожуховська  Дар'я  Дмитрівна,  учениця 

11  класу  Іллічівської  гімназії № 1  Іллічівської 
міської ради —  II місце з російської мови та лі-
тератури;
— Пирогова Валерія В’ячеславівна, учениця 

11  класу Одеської  гімназії № 9 Одеської  місь-
кої ради —  III місце з хімії;
— Рашковецький  Михайло  Михайлович, 

учень  11  класу  комунального  закладу  «Ріше-
льєвський ліцей» —  III місце з фізики;
— Охримович  Оксана  Віталіївна,  учениця 

11  класу Одеської  гімназії № 5 Одеської  місь-
кої ради —  III місце з біології.
У  2014/2015  навчальному  році  переможці 

Всеукраїнських  Інтернет-олімпіад  взяли  участь 
у  IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з математики,  хімії, фізики,  географії,  економі-
ки, біології понад рейтингову кількість учасни-
ків з відповідних областей. Учні показали висо-
кий рівень знань.
Важливим напрямком роботи кафедр  ООІУВ 

з обдарованою молоддю є проведення інтелекту-
альних змагань з базових дисциплін серед учнів 
сільських шкіл області.
У  2015  році  1570  учнів  стали  учасниками 

заочних  змагань.  Приємно  відзначити,  що  пе-
реможці цих змагань показують високі резуль-
тати на відповідних Всеукраїнських олімпіадах.
Важливе місце серед інших видів інтелекту-

альних  змагань  займають  учнівські  турніри  та 
конкурси, які проходять під патронатом Мініс-
терства освіти і науки України.
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Протягом 2014/2015 навчального року з ме-
тою  виховання  у  молоді  патріотизму,  поваги 
до  державної  мови,  збереження  і  розвитку  ін-
телектуального  потенціалу  України,  підтримки 
талановитої молоді та творчої праці вчителів бу-
ли проведені конкурси учнівської творчості,  ін-
телектуальні змагання, олімпіада з української 
мови та літератури.
II (обласний) етап V Міжнародного мовно-лі-

тературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка в Одеській облас-
ті відбувся 06 грудня 2014 року на базі Одесь-
кої  загальноосвітньої  школи № 1  I—III  ступе-
нів,  в якому взяли участь 163 учні  5—11 кла-
сів,  21  учень  професійно-технічних  навчальних 
закладів, 41 студент вищих навчальних закладів 
I—II рівнів  акредитації  та 14  студентів вищих 
навчальних  закладів  III—IV  рівнів  акредитації 
(всього 239). 235 учасників обласного етапу ви-
конували роботу українською мовою, 4 —  мол-
довською.
Переможцями стали 71 учасник. Дипломом 

I  ступеня  нагороджені  12  учасників,  II  ступе-
ня —  20,  III  ступеня —  39. Учасниками фіналь-
ного  етапу  стали  переможці,  які  посіли  I  та 
II місця (32 учасники).
Відповідно  до  наказу Міністерства  освіти  і 

науки України від 16.04.2015 № 439 «Про під-
сумки  V  Міжнародного  мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді іме-
ні  Тараса Шевченка»  переможцями  від Одесь-
кої області стали 17 учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів та 2 студенти ВНЗ I—II рів-
нів акредитації.
I місце посіли:
— Бериславський  Владислав  Романович, 

учень 6 класу Одеської  загальноосвітньої шко-
ли № 78  I—III  ступенів Одеської міської  ради 
(вчитель Лисенко Катерина Іванівна);
— Валецький  Ілля  Миколайович,  учень 

8  класу Одеської  спеціалізованої школи № 40 
I—III ступенів Одеської міської ради;
— Ступіна  Валерія  Ігорівна,  учениця  9  кла-

су  Одеської  спеціалізованої  школи  № 117 
I—III ступенів Одеської міської ради;
— Чмир  Андрій  Валерійович,  учень  11  кла-

су  Одеської  загальноосвітньої  школи  № 56 
I—III ступенів Одеської міської ради;
— Зарецький Олександр Русланович, студент 

Одеського морехідного училища рибної промис-
ловості ім. О. Соляника;
— Харковенко Єлизавета Олегівна,  студент-

ка  вищого  навчального  комунального  закладу 
«Балтське педагогічне училище».
II місце посіли:
— Буга  Яна  Ігорівна,  учениця  6  класу  Іл-

лічівської  гімназії  № 1  Іллічівської  міської  
ради;
— Суха  Катерина  Ярославівна,  учениця 

6  класу  Єреміївської  загальноосвітньої школи 
I—III ступенів Роздільнянського району;
— Лисюк Ростислав Сергійович, учень 7 кла-

су навчально-виховного комплексу «Загальноос-

вітня школа I—III ступенів-гімназія» смт. Вели-
комихайлівка Одеської області;
— Борисов  Денис  Євгенович,  учень  8  кла-

су  Одеської  спеціалізованої  школи  № 117 
I—III ступенів Одеської міської ради;
— Шумілова Аліна Сергіївна, учениця 8 класу 

Іллічівської  загальноосвітньої школи  I—III сту-
пенів № 4 Іллічівської міської ради;
— Платон  Ірина  Ігорівна,  учениця  11  класу 

Красноокнянського  навчально-виховного  комп-
лексу (гімназія-загальноосвітня школа) Красно-
окнянського району Одеської області;
— Платон Катерина Ігорівна, учениця 11 кла-

су  Красноокнянського  навчально-виховного 
комплексу  (гімназія-загальноосвітня  школа) 
Красноокнянського району Одеської області;
— Щербина Крістіна Геннадіївна, студентка 

Старокозацького професійного аграрного ліцею 
Одеської області.
III місце посіли:
— Бардай Олена  Віталіївна,  учениця  5  кла-

су  Одеської  загальноосвітньої  школи  № 14 
I—III ступенів Одеської міської ради;
— Дробот  Аманда  Володимирівна,  учениця 

7  класу  Іллічівської  гімназії  № 1  Іллічівської 
міської ради;
— Блотницька  Діана  Анатоліївна,  учениця 

9  класу  Іллічівської  гімназії № 1  Іллічівської 
міської ради;
— Орліогло  Софія  Костянтинівна,  учениця 

9  класу  Великодальницького  навчально-вихов-
ного  комплексу «Школа-гімназія» Біляївського 
району Одеської області;
— Грачова Юлія Олексіївна, учениця 10 кла-

су  Іллічівської  гімназії  № 1  Іллічівської  місь-
кої ради;
— Палецька  Катерина  Юріївна,  учениця 

10  класу  Одеської  загальноосвітньої  школи 
№ 37 I—III ступенів Одеської міської ради;
— Качмар  Христина  Василівна,  студентка 

Одеського  професійного  ліцею  сфери  послуг 
Південноукраїнського  національного  універси-
тету ім. К. Д. Ушинського.
Відповідно  до  листа Міністерства  освіти  і 

науки України  від  15.05.2015 № 1/9-248  «Про 
підготовку документів» кандидатами на здобут-
тя стипендій Президента України є переможці, 
які посіли I місце, зокрема Ступіна Валерія Іго-
рівна, учениця 9 класу Одеської спеціалізованої 
школи № 117 I—III ступенів (вчитель Ветлиць-
ка  Вікторія  Володимирівна);  Зарецький  Олек-
сандр  Русланович,  студент Одеського  морехід-
ного  училища  рибної  промисловості  ім.  О. Со-
ляника (викладач Бевз Галина Йосипівна); Хар-
ковенко  Єлизавета Олегівна,  студентка  вищо-
го навчального комунального закладу «Балтське 
педагогічне  училище»  (викладач Мягкоход На-
талія Миколаївна).
Протягом  п’яти  років  поспіль  проводиться 

в Україні Міжнародний мовно-літературний кон-
курс учнівської та студентської молоді імені Та-
раса Шевченка,  в  якому  учні  загальноосвітніх 
навчальних  закладів,  студенти  професійно-тех-
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нічних  та  вищих  навчальних  закладів  неодно-
разово посідають призові місця та здобувають 
стипендію Президента України.
Міжнародний  конкурс  з  української  мови 

імені  Петра  Яцика  проводиться  згідно  з  Ука-
зом Президента України від 09.11.2007 № 1078 
«Про Міжнародний конкурс з української мови 
імені Петра Яцика»,  відповідно до Положення 
про Міжнародний  конкурс  з  української  мови 
імені Петра Яцика, затвердженого наказом Мі-
ністерства освіти і науки України від 13.03.2008 
№ 168,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юсти-
ції  України  15.07.2008 № 643/15354.  На  вико-
нання листа Міністерства освіти  і науки Укра-
їни  від  27.10.2014 № 1/9-555  «Про  проведен-
ня  ХV Міжнародного  конкурсу  з  української 
мови  імені  Петра  Яцика»,  наказу Департамен-
ту освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації від 11 листопада 2014 № 314/ОД 
«Про  проведення  I—III  (II)  етапів  та  участь 
у  IV  (III)  етапі  ХV Міжнародного  конкурсу  з 
української мови  імені Петра Яцика», з метою 
сприяння утвердженню статусу української мо-
ви  як  державної,  піднесення  її  престижу,  ви-
ховання  у  молодого  покоління  українців  пова-
ги  до  мови  свого  народу  протягом  листопада-
грудня в Одеській області були проведені I—III 
(II) етапи Конкурсу.
Урочисте  відкриття  ХV Міжнародного  кон-

курсу з української мови імені Петра Яцика від-
булося 9 листопада 2014 року в місті Вінниці.
Конкурс, який у 2000 році  започаткував ві-

домий меценат Петро Яцик, став масовим, пре-
стижним,  популярним,  унікальним  на  теренах 
нашої держави.
Департамент  освіти  і  науки  Одеської  об-

ласної  державної  адміністрації  сприяв  прове-
денню  в  Одеській  області  ХV  Міжнародного 
конкурсу  з  української  мови  імені  Петра  Яци-
ка.  Одеський  обласний  інститут  удосконален-
ня вчителів організував та провів  III  (II облас-
ний)  етап  Конкурсу,  який  відбувся  20  груд-
ня  2014  року  на  базі  Одеської  загальноосвіт-
ньої школи № 1 I—III ступенів, в якому взяли 
участь 218 учнів 3—11 класів загальноосвітніх 
навчальних  закладів Одеської  області,  29  сту-
дентів  вищих  навчальних  закладів  I—II  рівнів 
акредитації  та 1 студент  III—IV рівнів акреди-
тації; 10 студентів педагогічних училищ, училищ 
мистецтва  і  культури,  театрально-художнього, 
економіко-правового,  юридичного  коледжів  та 
24  учні  професійно-технічних  навчальних  за-
кладів  (всього 282 учасника  III  (II)  етапу Кон- 
курсу).
Призові місця посіли 27 учнів 3—11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, 3 учні про-
фесійно-технічних  навчальних  закладів,  6  сту-
дентів  ВНЗ  I—II  рівнів  акредитації  та  1  сту-
дент  ВНЗ  III—IV  рівнів  акредитації  (всього —  
37), які представляли Одеський регіон на Все-
українському рівні.
Переможцями  IV  (загальнонаціонального) 

етапу  відповідно  до  протоколу  засідання журі 

ХV Міжнародного  конкурсу  з  української  мо-
ви  імені Петра Яцика  від  31 березня 2015 ро-
ку стали 2 учні загальноосвітніх навчальних за-
кладів:  Радченко  Христина Павлівна,  учениця 
5  класу  Іллічівської  гімназії № 1  Іллічівської 
міської ради (I місце, вчитель Верготі Лідія Та-
насіївна) та Яцків Владислава Юріївна, учениця 
7 класу Одеської загальноосвітньої школи № 38 
I—III ступенів Одеської міської ради (III місце, 
вчитель Максютіна Олена Геннадіївна).
Урочисте нагородження переможців  та  вчи-

телів  відбулося  26  травня  2015  року  в  м.  Ки-
єві  (Національний  академічний  театр  імені  Іва-
на Франка).
На виконання Указу Президента України від 

22  березня  2002  року № 248  «Про  Всеукраїн-
ський  конкурс  учнівської  творчості»,  листа  Ін-
ституту  інноваційних  технологій  і  змісту  осві-
ти  від  31.10.2014 № 14.1/10-3490  «Про  прове-
дення ХIV Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості», наказу Департамента освіти і науки 
Одеської  обласної  державної  адміністрації  від 
05  травня  2015  року № 166/ОД  «Про  резуль-
тати проведення III етапу (обласного) ХIV Все-
українського  конкурсу  учнівської  творчості», 
з  метою  виховання  патріотизму  та  історичної 
пам’яті  Великого  Кобзаря,  збереження  і  роз-
витку інтелектуального потенціалу України, під-
тримки талановитої молоді та творчої праці вчи-
телів,  викладачів,  керівників  студій  з  1  листо-
пада  2014  року  до  25  лютого  2015  року  в  за-
гальноосвітніх  навчальних  закладах  міста Оде-
си  та Одеської  області  проведені  I—III  етапи 
Всеукраїнського  конкурсу  учнівської  творчості 
в номінаціях: «Література» та «Історія України 
і державотворення».
На  III  (обласний)  етап  з  номінації  «Літера-

тура» надійшло 43 учнівські роботи.
Переможцями стали:
— Бабінчук Олександра  Сергіївна,  учениця 

10  класу Великодальницького  навчально-вихов-
ного  комплексу «Школа-гімназія» Біляївського 
району Одеської області;
— Діцан  Роксолана  Дмитрівна,  учениця 

11  класу  Лиманського  навчально-виховного 
комплексу  «Загальноосвітня школа  I—III  сту-
пенів —  дошкільний навчальний заклад» Татар-
бунарського району Одеської області;
— Карабаджак  Надія  Едуардівна,  учени-

ця  7  класу Фонтанського  навчально-виховного 
комплексу  «Загальноосвітня школа  I—III  сту-
пенів —  гімназія»  Комінтернівського  району 
Одеської області;
— Колосович  Марина  Віталіївна,  учениця 

11  класу  Котовської  загальноосвітньої  школи 
№ 9  I—III  ступенів  м. Котовська Одеської  об-
ласті;
— Орліогло  Софія  Костянтинівна,  учениця 

9  класу  Великодальницького  навчально-вихов-
ного  комплексу «Школа-гімназія» Біляївського 
району Одеської області.
Відповідно  до  наказу Міністерства  освіти  і 

науки України від 27.04.2015 № 469 «Про під-
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сумки  IV  (підсумкового)  етапу  ХIV  Всеукраїн-
ського конкурсу учнівської  творчості  перемож-
цем фінального етапу від Одеської області ста-
ла  Бабінчук  Олександра  Сергіївна,  учениця 
10  класу Великодальницького  навчально-вихов-
ного  комплексу  «Школа-гімназія»  Біляївсько-

го  району Одеської  області  (вчитель Ткаченко 
Світлана Іванівна).
Вітаємо  переможців  та  вчителів  (виклада-

чів),  які  їх  підготували!  Бажаємо  творчої  на-
снаги, миру, успіхів та майбутніх перемог у но-
вому 2015/2016 навчальному році!

Т а б л и ц я   1

Результати участі учнів одеської області у III та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з  базових  дисциплін 
у 2014/2015 навчальному році

Предмет

кількість учас-
ників III етапу

Всього

Переможці

Всього

у
ча

сн
ик

и 
IV

 е
та

пу

П
ер

ем
ож

ці
 I

V
 е

та
пу

Переможці 
IV етапу

м
. о

де
са

м
іс

та
 о

бл
ас

ті

сі
ль

сь
ка I II III I II III

 1 Українська мова  та література   42   35   68   145   4   8   60   72  5   3  0  1  2

 2 Математика   70   33   59   162  5   14   45   64   4  0  0  0  0

  3 Фізика  55   30   42   127   4   7  21   32   8   4  2  0  2

  4 Хімія   49   27   39  115   4   9   34   47   7  5  0   3  2

 5 Біологія   65   29   72   166  5   37   44   86  5   3  0  1  2

  6 Географія   63   29   42   134   4   8   34   46   4  1  0  0  1

  7 Економіка  21   3   6   30  2  2   9   13  2  1  0  1  0

  8 Історія   42   30   74   146   4   8   63   75   4  2  0  0  2

  9 Право  5   6  10  21  1  2   7  10   3  0  0  0  0

10 Англійська мова   57  22  52   131   3  5   37   45   3   3  0  1  2

11 Німецька мова   44  15  11   70   3   4   13  20   8   3  0  2  1

12 Французька мова   28  1  5   34   3   4   6   13   8   7   3  2  2

13 Мова  іврит   37  0  0   37   3   4  10   17   3  1  0  1  0

14 Інформатика   33   13   8   54   3   6   9   18   3  0  0  0  0

15 Трудове навчання  10  2  10  22  2   4   6  12  2  0  0  0  0

16 Російська мова  та література  25  15   26   66   3  5  20   28   4   4  1  1  2

17 Новогрецька мова   13  0  0   13  2  2  2   6  1  1  0  1  0

18 Астрономія   28   6  5   39  1   4   13   18   4  2  1  1  0

19 Екологія   9   3   9  21  1   4   6  11  2  1  0  1  0

20 Інформаційні  технології  12  2   16   30  2   3   6  11  2  1  0  0  1

21 Польська мова  15  0  0  15   3   3   4  10   3  2  1  1  0

22 Болгарська мова  2  0   36   38   3   4   7   14  5  5   3  2  0

23 Молдовська мова  0  0   17   17  2  5  5  12   8   3  1  2  0

Всього 725 301 607 1633 67 152 461 680 98 52 12 21 19

Т а б л и ц я   2

Результати Інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл у 2014/2015 навчальному році

№ 
п/п Район

Заочні етапи очний етап

учасники учасники Переможці

1 Ананьївський район   27  1

2 Арцизький район  21  2

3 Балтський район 140 23 6
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Закінчення табл. 2

№ 
п/п Район

Заочні етапи очний етап

учасники учасники Переможці

 5 Білгород-Дністровський район     3  1  1

  6 Біляївський район   76  5  1

  7 Болградський район   30  5  1

  8 Великомихайлівський район   49   8   4

  9 Іванівський район   92   6

10 Ізмаїльський район   154   18  2

11 Кілійський район   42  15  2

12 Кодимський район     6  1

13 Комінтернівський район   140   8  1

14 Котовський район   209  12

15 Красноокнянський район   90  5  1

16 Любашівський район   70

17 Миколаївський район   2

18 Овідіопольський район   97   7

19 Ренійський район   75   17   4

20 Роздільнянський район   1  1

21 Савранський район     8

22 Саратський район     7   4  1

23 Тарутинський район   23

24 Татарбунарський район   26   3

25 Фрунзівський район   60  5

26 Ширяєвський район   63  1

Всього 1516 150 24

Т а б л и ц я   3

Переможці та призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014/2015 навчального року

№ 
п/п

Прізвище, ім’я та по бать-
кові

Місто 
( район) Навчальний заклад клас Місце Предмет

1 Давидчук Ганна  Ігорівна м. Одеса Одеська  Маріїнська  гімназія  Одесь-
кої міської  ради

11 III Англійська мова

2 Шевченко  Юлія  Геннаді-
ївна

м. Одеса Одеська  гімназія № 8 Одеської  місь-
кої  ради Одеської  області

10 II Англійська мова

3 Новицька Поліна Хаківна м. Одеса Одеська загальноосвітня школа № 65 
I—III ступенів Одеської міської ради

  9 III Англійська мова

4 Панайотиду Софія Костян-
тинівна

м. Одеса Одеська  гімназія № 1  імені А. П. Би-
стріної  Одеської  міської  ради  Одесь-
кої  області

  9 II Новогрецька мова

5 Гладких Марія  Іллівна м. Одеса Одеська  Маріїнська  гімназія  Одесь-
кої міської  ради

  9 I Французька мова

6 Фінашкіна  Сюзанна  Сер-
гіївна

м. Одеса Одеська  спеціалізована  школа № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-кос-
монавтів  Г. Т. Добровольського  та 
Г. С. Шоніна  Одеської  міської  ради 
Одеської  області

  9 III Французька мова

7 Юхимова Софія Борисівна м. Одеса Одеська  спеціалізована  школа № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-кос-
монавтів  Г. Т. Добровольського  та 
Г. С. Шоніна  Одеської  міської  ради 
Одеської  області

10 I Французька мова
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Продовження табл. 3

№ 
п/п

Прізвище, ім’я та по бать-
кові

Місто 
( район) Навчальний заклад клас Місце Предмет

  8 Висоцька  Анастасія  Віта-
ліївна

м. Одеса Одеська  спеціалізована  школа № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-кос-
монавтів  Г. Т. Добровольського  та 
Г. С. Шоніна  Одеської  міської  ради 
Одеської  області

10 II Французька мова

  9 Соколова  Даніелла  Сергі-
ївна

м. Одеса Одеська  спеціалізована  школа № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-кос-
монавтів  Г. Т. Добровольського  та 
Г. С. Шоніна  Одеської  міської  ради 
Одеської  області

11 I Французька мова

10 Костенко  Максим  Олего-
вич

м. Одеса Одеська  спеціалізована  школа № 10 
I—III  ступенів  імені  льотчиків-кос-
монавтів  Г. Т. Добровольського  та 
Г. С. Шоніна  Одеської  міської  ради 
Одеської  області

11 III Французька мова

11 Землянко  Єлизавета  Пет-
рівна

м. Одеса Одеська  гімназія № 1  імені А. П. Би-
стріної  Одеської  міської  ради  Одесь-
кої  області

11 II Французька мова

12 Парфентьєв  Ернест  Мак-
симович

м.  Іллі-
чівськ

Іллічівська  гімназія № 1  Іллічівської 
міської  ради

  9 II Німецька мова

13 Дорофєєва Юлія Андріївна м. Одеса Одеська  гімназія № 4 Одеської  місь-
кої  ради Одеської  області

  9 II Німецька мова

14 Коваль  Олена  Олексан-
дрівна

м. Одеса Одеський  навчально-виховний  комп-
лекс  № 90  ім.  О. С. Пушкіна  «Спе-
ціалізована  школа  I—III  ступенів-до-
шкільний  навчальний  заклад» Одесь-
кої міської  ради

11 III Німецька мова

15 Солецький  Роман Микола-
йович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

  9 I астрономія

16 Твардовський  Дмитро  Єв-
генович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

  9 II астрономія

17 Остапович  Вадим  Вадимо-
вич

м. Одеса Одеська загальноосвітня школа № 92 
I—III ступенів Одеської міської ради 
Одеської  області

  9 III Історія

18 Жигайло  Дем’ян  Сергійо-
вич

м. Одеса Одеський  юридичний  ліцей  Одеської 
міської  ради Одеської  області

11 III Історія

19 Ємець  Маргарита  Андрі-
ївна

м. Одеса Одеський  навчально-виховний  комп-
лекс  «Гармонія»  «Загальноосвіт-
ня  школа  I—II  ступенів —  гімназія 
№ 6»  Одеської  міської  ради  Одесь-
кої  області

  9 III Російська мова 
і  література

20 Іщенко  Олександра  Євге-
ніївна

Реній-
ський 
район

Ренійський навчально-виховний комп-
лекс «Загальноосвітня школа I ступе-
ня —  гімназія» Ренійської районної ра-
ди Одеської  області

10 III Російська мова 
і  література

21 Антонюк Дар'я Василівна м. Одеса Одеська  загальноосвітня  школа 
№ 100 I –III ступенів Одеської місь-
кої  ради Одеської  області

11 II Російська мова 
і  література

22 Давидюк  Анастасія  Воло-
димирівна

м.  Іллі-
чівськ

Іллічівська  гімназія № 1  Іллічівської 
міської  ради

11 I Російська мова 
і  література

23 Мерліч Кароліна Олексан-
дрівна

Реній-
ський 
район

Орловська  загальноосвітня  школа 
I—III  ступенів  Ренійської  районної 
ради Одеської  області

  9 I Молдовська мова

24 Жоля  Ярослава  Станісла-
вівна

Реній-
ський 
район

Плавнінська  загальноосвітня  школа 
I—III  ступенів Ренійського району

10 II Молдовська мова

25 Пелін Анастасія Олегівна Сарат-
ський 
район

Новоселівський  навчально-виховний 
комплекс  «Загальноосвітня  школа 
I—III  ступенів-ліцей»  Саратської  ра-
йонної  ради Одеської  області

11 II Молдовська мова
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Продовження табл. 3

№ 
п/п

Прізвище, ім’я та по бать-
кові

Місто 
( район) Навчальний заклад клас Місце Предмет

26 Соловйов Роман Віталі-
йович

м. Одеса Одеський  ліцей  «Приморський» 
Одеської  міської  ради  Одеської  об-
ласті

  8 II хімія

27 Воропай Денис Олександ-
рович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

  9 II хімія

28 Арсатьянц Олександр Ан-
дрійович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

  9 III хімія

29 Дворецький Андрій Ана-
толійович

м. Одеса Одеська загальноосвітня школа № 38 
I—III ступенів Одеської міської ради 
Одеської  області

  9 III хімія

30 Пирогова Валерія 
В’ячеславівна

м. Одеса Одеська  гімназія № 9 Одеської  місь-
кої  ради Одеської  області

11 II хімія

31 Глущенко Владислав Сер-
гійович

Татарбу-
нарський 
район

Татарбунарський  навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа I—
III  ступенів —  гімназія»  Татарбунар-
ського району Одеської  області

10 II Біологія

32 Кебап Марія В'ячеславівна м. Одеса Одеська загальноосвітня школа № 65 
I—III ступенів Одеської міської ради 
Одеської  області

  8 III Біологія

33 Стародуб Тетяна Євгенівна м. Одеса Одеська  гімназія № 5 Одеської  місь-
кої  ради Одеської  області

11 III Біологія

34 Рашковецький  Михайло 
Михайлович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

11 I Фізика

35 Селіханович  Даніїл  Оле-
гович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

11 III Фізика

36 Солецький  Роман Микола-
йович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

  9 I Фізика

37 Левченко  Максим  Вади-
мович

м. Одеса Комунальний  заклад «Рішельєвський 
ліцей» Одеської  області

  9 III Фізика

38 Запорожченко  Олександр 
Володимирович

м. Одеса Одеська  Маріїнська  гімназія  Одесь-
кої міської  ради

11 II Економіка

39 Біловол  Артем  Олександ-
рович

Білго-
род-Дні-
стров-
ський 
район

Удобненська  загальноосвітня  школа 
I—III ступенів Білгород-Дністровсько-
го району Одеської  області

11 III Географія

40 Ковтун  Ірина Олегівна м. Одеса Одеський  навчально-виховний  комп-
лекс  № 84  «Спеціалізована  школа 
I—III ступенів з поглибленим вивчен-
ням іноземних мов —  загальноосвітня 
школа I—III ступенів» Одеської місь-
кої  ради Одеської  області

11 II Екологія

41 Ситнікова  Анастасія  Сер-
гіївна

м. Одеса Одеська  загальноосвітня  спеціалізо-
вана  школа  № 121  I—III  ступенів 
з  поглибленим  вивченням  іноземних  
мов

11 I Польська мова

42 Покусинська  Ярослава  Ві-
таліївна

м. Одеса Одеська  загальноосвітня  спеціалізо-
вана  школа  № 121  I—III  ступенів 
з  поглибленим  вивченням  іноземних  
мов

10 II Польська мова

43 Шміголь Тетяна  Ігорівна м. Білго-
род- Дні-
стров-
ський

Білгород-Дністровський навчально-ви-
ховний  комплекс  «Загальноосвітня 
школа  II  ступеня-ліцей»

10 III Українська мова 
та література

44 Вахтіна  Галина  В’ячесла-
вівна

м.  Іллі-
чівськ

Іллічівська  гімназія № 1  Іллічівської 
міської  ради

11 II Українська мова 
та література

45 Платон Катерина  Ігорівна Красно-
окнян-
ський 
район

Красноокнянський  навчально-вихов-
ний  комплекс  «гімназія —  загально-
освітня  школа»  Красноокнянського 
району Одеської  області

11 III Українська мова 
та література
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Закінчення табл. 3

№ 
п/п

Прізвище, ім’я та по бать-
кові

Місто 
( район) Навчальний заклад клас Місце Предмет

46 Мєшкова  Євгенія  Андрі-
ївна

м. Одеса Одеська  спеціалізована  школа № 94 
I—III  ступенів  «Освітні  ресурси  та 
технологічний  тренінг»  з  поглибле-
ним  вивченням  івриту  та  інформати-
ки Одеської міської  ради

10 III Інформаційні  тех-
нології

48 Неруца Анастасія Іванівна Болград-
ський 
район

Обласний  заклад  «Спеціалізована  за-
гальноосвітня  школа-інтернат  «Бол-
градська  гімназія  ім.  Г. С. Раков-
ського»

  9 I Болгарська мова 
та література

49 Гайдаржи Марія  Іванівна Болград-
ський 
район

Городненська  загальноосвітня  школа 
I—III ступенів Болградської районної 
ради Одеської  області.

10 II Болгарська мова 
та література

50 Дімітрова  Віолетта  Вікто-
рівна

Болград-
ський  ра-
йон

Обласний  заклад  «Спеціалізована  за-
гальноосвітня  школа-інтернат  «Бол-
градська  гімназія  ім.  Г. С. Раков-
ського»

11 II Болгарська мова 
та література

51 Кічук Росіна Валеріївна Болград-
ський  ра-
йон

Обласний  заклад  «Спеціалізована  за-
гальноосвітня  школа-інтернат  «Бол-
градська  гімназія  ім.  Г. С. Раков-
ського»

11 I Болгарська мова 
та література

52 Ізотова  Тетяна  Олександ-
рівна

Болград-
ський  ра-
йон

Обласний  заклад  «Спеціалізована  за-
гальноосвітня  школа-інтернат  «Бол-
градська  гімназія  ім.  Г. С. Раков-
ського»

10 I Болгарська мова 
та література


