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Додаток  

до листа Міністерства  

освіти і науки України 

від   26.06.  2015 р. №  1/9-305 

 

Особливості вивчення базових дисциплін 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

 у 2015/2016 навчальному році 

 

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному 

році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки  України від 05.11.2014 № 1275 

«Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів 

та навчальних програм для початкової школи» та від 06.02.2015 № 100 «Про 

розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, 

врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку 

науки та технологій. 

Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до 

програм були затверджені наказами МОН: 

1) № 149 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для         

4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного 

читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для 

шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською 

мовою; 

2) № 584 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для           

1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного 

читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для 

шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською 

мовою; 

3) № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано 

гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з таких 

навчальних предметів: українська мова, українська література, зарубіжна література, 

іноземні мови, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, 

географія, інформатика, трудове навчання, українська мова для шкіл з навчанням 

російською мовою, українська мова для шкіл з навчанням молдовською мовою, 

українська мова для шкіл з навчанням румунською мовою, українська мова для шкіл з 

навчанням польською мовою, українська мова для шкіл з навчанням угорською мовою, 

болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 

мовою, мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 

мовою,  молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

молдовською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням польською мовою, російська мова для шкіл з навчанням 

українською мовою (початок навчання з 1-го класу), російська мова для шкіл з 

навчанням українською мовою (початок навчання з 5-го класу), російська мова для 

шкіл з навчанням російською мовою, румунська мова для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу), румунська мова 

для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок 

вивчення з 5 класу), румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням румунською мовою, словацька мова для загальноосвітніх навчальних 
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закладів з навчанням українською мовою, угорська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням угорською мовою, інтегрований курс «Література» 

(молдовська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна), 

інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна) для шкіл з навчанням 

російською мовою, інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна), 

інтегрований курс «Література» (словацька та зарубіжна), 

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті  (http://iitzo.gov.ua/serednya-

osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі 

можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, 

але так, щоб не порушувалась логіка його викладу. 

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

в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя. 

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до 

використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, 

підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті 

Міністерства (www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, 

що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. 

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі 

й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо 

організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх 

років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН 

(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в 

Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років. 

Відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 змінено назву 

предмета "Світова література" на "Зарубіжна література". 

Необхідно також врахувати в роботі листи Міністерства від 3 червня 2014 р.  

№1/9-282 «Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами 

національних меншин та вивчення цих мов», від 6 червня 2014 р. № 1/9-299 «Про 

забезпечення права представників кримськотатарського народу на здобуття загальної 

середньої освіти рідною мовою чи вивчення цієї мови» щодо неприпустимості 

звуження конституційних прав громадян на здобуття освіти українською мовою, 

мовами національних меншин чи вивчення цих мов, а також забезпечення освітніх прав 

представників кримськотатарського народу. 

На відміну від підходів до укладання методичних рекомендацій про вивчення 

предметів, що практикувалися упродовж багатьох років і в яких нерідко з року в рік 

переповідалися добре відомі вчителям-практикам і методистам загальнодидактичні 

концепції та підходи до навчання дітей, у цьогорічних рекомендаціях переважно 

йдеться про нововведення. 

 

Початкова школа 

 

З метою розвантаження навчальних програм для учнів початкової школи 

наказами Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495 «Про 

затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» та від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 

1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено зміни до таких 

програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», 

«Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Українська мова для шкіл з 

навчанням російською мовою»,  «Російська мова для шкіл з російською мовою 

навчання». Рекомендації щодо використання навчальних програм уміщено в 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://www.mon.gov.ua/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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пояснювальних записках до них. Зміни, внесені до програм, оприлюднено на сайті 

МОН:http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html. 

У навчальних програмах для 1-4 класів з метою запобігання надмірного контролю 

уточнено і конкретизовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів. Такі поняття, як «знає», «пояснює», «досліджує» змінено на «має уявлення», 

«розуміє», застосовує». На відміну від попередньої редакції програм, у змінених 

програмах резервні години не передбачено. Завдяки цьому збільшиться кількість годин 

на вивчення складних тем; вчитель матиме більше можливостей викладати матеріал 

ритмічно, маючи час на закріплення і повторення учнями засвоєного ними матеріалу. 

У 4 класі учні продовжують вивчати природознавство, «Я у світі», інформатику. 

У навчальній програмі з української мови збільшено тривалість букварного 

періоду з 76 до 89 годин за рахунок скорочення післябукварного періоду з 29 до 

16 годин. Також удосконалено соціокультурну змістову лінію, яка представлена такими 

розділами: «Сім’я», «Школа», «Громадські місця», «Рідний край», «Батьківщина». 

Розвантаження змісту навчального матеріалу відбулось за рахунок вилучення таких 

складних для засвоєння молодшими школярами тем, як «Складне речення», «Відміни 

іменників», «Дієвідміни дієслів». 

У програмі з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням російською мовою для 4 класу вилучено тему «Складне речення». В 

оновленій програмі також вилучено вимоги щодо формування умінь відмінювати 

іменники чи прикметники, визначати відмінок, особу в окремо взятих словах. 

Натомість сформульовано вимоги щодо вміння правильно вживати закінчення того чи 

іншого відмінка, особи, під час побудови словосполучень, речень тощо. Отже, вчитися 

правильно вживати відмінкові форми учні мають на підставі спостережень за 

відмінностями у закінченнях того чи іншого відмінка під час побудови словосполучень, 

речень, створення текстів. 

Навчальною програмою з російської мови для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою у 4 класі  передбачає удосконалення 

навичок діалогічного та монологічного висловлювання. 

У програмі з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з 

російською мовою навчання також змінено соціокультурну змістову лінію. 

З метою набуття комунікативного досвіду школярам на матеріалі лінгвістичних 

понять або життєвих реалій пропонується розв'язання  типових для дітей цього віку 

життєвих мовленнєвих ситуацій на групову та парну взаємодію (дати відповідь на 

запитання або пропозицію, перепитати й повторно пояснити без роздратування, 

довести без категоричності, з повагою до іншої позиції, дібрати власні аргументи). 

Урізноманітнюється й узагальнений зміст діалогів: запитання – уточнювальне 

запитання – уточнення запитання – відповідь; пропозиція – уточнювальне запитання – 

відповідь – відмова – аргументація власної позиції – відповідь. 

Зміст навчального матеріалу розвантажено за рахунок вилучення окремих тем, що 

виявились складними для засвоєння молодшими школярами (наприклад, «Складне 

речення»). 

У пояснювальній записці до програми з літературного читання уточнено, що 

перелік творів, визначених змістовою лінією «Коло читання» щодо кожного класу, є 

рекомендованим. 

До  програми для 4 класу внесено зміни щодо кількості творів, які учні повинні 

знати напам'ять: віршів – 8, уривків прозових творів – 2. 

У контексті курсу літературного читання для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням мовами національних меншин для 4 класу особлива увага 

належить звернути на  змістову лінію «Формування і розвиток навички читання» щодо 

змісту та особливостей роботи над формуванням навички читання вголос, яка охоплює 

техніку (спосіб читання, правильність чіткість, виразність, темп) та смислову сторону – 

http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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розуміння прочитаного. 

Для формування навички читання мовчки та розуміння прочитаного у програмі 

пропонується виконувати спеціальні завдання. 

Програма з літературного читання для загальноосвітніх навчальних закладів 

з навчанням російською мовою  для 4 класу не зазнала змін. Підходи до роботи з 

учнями та формування компетентностей ті ж самі, що й у попередньому навчальному 

році. 

У програмі з математики  перерозподілено теми між класами, уніфіковано 

термінологію, якою мають послуговуватися вчителі задля наближення навчального 

матеріалу до вікових особливостей молодших школярів (наприклад, поняття 

«множина» замінено до більш доступне: «група предметів»; «корінь рівняння» – на 

«розв’язок рівняння»; змінено назви деяких законів дій («розподільний закон» на 

«множення суми на число»; вилучено поняття «математична модель» і т.і.); узгоджено 

зміст і назви розділів (наприклад, у розділі «Аналіз і систематизація вивченого» не 

передбачається   вивчення нового матеріалу). 

Також частково змінено структуру і зміст навчальної програми з 

природознавства для 1-3 класів. Суттєво змінено і систематизовано програму для 

4 класу. Розділи структуровано за принципами концентричності та змістового 

узагальнення. Змінено окремі форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

школярів (наприклад, дослідницький практикум на навчальний проект; змістове 

наповнення Теми 5 «Запитання до природи» інтегровано в інші теми). 

До програми «Я у світі» для 4 класу додано тему «Співробітництво країн у 

питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну». Під час 

вивчення цієї теми, слід звернути увагу учнів на глобальну екологічну кризу та 

співробітництво країн у напрямі її подолання, на проблему зменшення природних 

ресурсів та необхідність заощадливого ставлення до використання їх, зокрема кожним 

учнем у побуті. Водночас у межах цієї теми учитель зосереджує увагу школярів на 

важливості толерантного ставлення до людей інших національностей, віросповідання 

та ін. 

При плануванні роботи з інформатики у 4 класі вчителю необхідно звернути 

увагу не тільки на зміст навчального матеріалу, який було розвантажено, а й на 

державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, які уточнено з метою 

запобігання надмірного контролю. 

Звертаємо увагу на те що, тема «Графічний редактор» є повторенням і 

закріпленням аналогічної теми, що вивчалася в 2-му класі, тому доцільно вивчати цю 

тему в 4-му класі на основі іншого графічного редактора. 

Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно передбачити 

детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи в Інтернеті в процесі 

пошуку інформації, а також під час різноманітних Інтернет-спілкувань. Під час 

вивчення цієї теми доцільно проводити обговорення ситуацій, що можуть виникнути 

під час роботи в Інтернеті, використовувати різноманітні рольові ігри та ін. Водночас у 

програмі передбачено ознайомлення учнів з Інтернет-ресурсами, які вони можуть 

використати в своїй навчальній діяльності у процесі вивчення різних предметів, під час 

проведення міні-досліджень тощо. 

Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням» продовжує 

алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми потрібно періодично 

звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати разом з ними і аналізувати алгоритми, 

які вони використовувалися під час вивчення інших предметів, у їхній повсякденній 

діяльності, у діяльності їхніх батьків, друзів, знайомих тощо. 

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

цього предмета особливу увагу рекомендуємо звернути на такі теми, як «Організація 

самонавчання і взаємонавчання», «Вплив телебачення, комп’ютерів і мобільних 
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пристроїв на здоров’я», «Безпека у громадських місцях», «Вихід із непередбачуваних 

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

однолітків до здорового способу життя». Актуальними нині є питання попередження 

тероризму, правила евакуації з громадських приміщень. Тож з урахуванням ситуації у 

конкретному регіоні програма може бути доповнена такими темами, як «Безпека в зоні 

воєнного конфлікту», «Евакуація із зони конфлікту» тощо. 

До програм з трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого 

мистецтва та фізичного виховання також зміни не вносились. 

Для задоволення фізіологічних потреб учнів під час проведення уроків 

рекомендуємо використовувати на уроках фізкультурні хвилинки, пересаджувати дітей, 

об’єднуючи їх у групи, пропонувати активні види діяльності тощо. 

 

Українська мова 

 

У 2015-2016 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за 

такими програмами: 

у 5-7 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 

2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585). 

У 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою: Українська 

мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 № 585). 

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 

28.10.2010 № 1021. Офіційний  веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким 

покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. 

Звертаємо  увагу на зміни, внесені в програму для 5-9 класів. 

З огляду на те, що в цій програмі основними є  дві змістові лінії (мовленнєва й 

мовна), що визначають безпосередній предмет навчання та  його структуру, 

супроводжуються державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів,а 

дві інші (соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом  досягнення основної 

освітньої мети навчання української мови в основній школі, то розвантаження зазнали 

саме дві  перші  змістові лінії. 

Зокрема, у мовленнєвій змістовій лінії  програми  спрощено висвітлення 

мовленнєвознавчих понять відповідно до вікових особливостей учнів;  уточнено  види 

творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання учнями; спрощено 

види переказів, творів  і зменшено  кількість їх із метою розвантаження й  вивільнення 

часу для роботи над удосконаленням власних письмових висловлень;  внесено 

відповідні  зміни до державних вимог  до рівня мовленнєвої компетентності  учнів 

основної школи. 

У мовній змістовій лінії спрощено, а також вилучено теми, які, по-перше, не  є 

істотними в забезпеченні належного рівня комунікативної компетентності, по-друге, не 

мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів. 

Відповідно узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів  із розвантаженим  змістом навчального матеріалу. 
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З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності семикласників у 

процесі сприймання усних і письмових текстів чільне місце посідає аудіювання й 

читання мовчки, то успішне опанування їх  передбачає регулярне використання 

спеціально підготовлених учителем цілеспрямованих завдань із розвитку в учнів  умінь 

слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й  письмові 

висловлення (розуміти фактичний зміст, особливості будови текстів, визначати тему й 

основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, 

зображувально-виражальні засоби), висловлювати своє ставлення до почутого й 

прочитаного, критично формулювати власні судження. 

З цією метою в  програмі для  7  класу  на формування й розвиток  аудіативних і 

читацьких умінь (уголос і  мовчки) виділяються по 1 год. на рік, не враховуючи 

проведення тестового контролю за рівнем навчальних  досягнень семикласників з 

аудіювання й читання мовчки, для цієї роботи спеціальних годин не відведено. 

У мовній змістовій лінії  в 7 класі на вивчення розділу «Морфологія» зменшено 

кількість годин:  дієслово (20/17), дієприкметник (12/10), прислівник (14/13), 

прийменник ( 4/3), сполучник (4/3),  частка (5/4), вигук (2/1) (у чисельнику подано 

стару кількість годин, а в знаменнику нову). 

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української 

мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання 

залишається незмінною. 

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий 

переказ і письмовий твір, мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці 

класного журналу «Зміст уроку». 

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять 

окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». 

У І семестрі проводять  оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, 

діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у 

найближчу тематичну. У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої 

діяльності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах. Повторне 

оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять. 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового 

характеру (на виконання їх відводиться орієнтовно 20 хвилин уроку) залежно від змісту 

матеріалу, що вивчається. Решта часу контрольного уроку  може бути  використано на 

виконання завдань з аудіювання, читання мовчки. 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням 

контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного оцінювання. 

 

Фронтальні види контрольних робіт 

 

Форми контролю 

 

5 6 7 8 9 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми*                4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Письмо: 

 переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 твір – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 

Читання мовчки* 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 
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Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) 

(рівень стандарту, академічний рівень) 

 

Форми контролю 
10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми* 2 2 2 2 

Письмо:  

переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

твір 1 - 1 - 

Правопис: 

диктант** 
1 1 1 1 

Аудіювання* – 1 – 1 

Читання мовчки* 1 – 1 – 

 

Фронтальні види контрольних робіт 10–11 класи 

(філологічний напрям: профіль – українська філологія) 

 

Форми контролю 
10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми* 3 3 3 3 

Письмо:  

переказ 
1 1 1 1 

твір 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант** 
1 1 1 1 

Аудіювання* 1 1 1 1 

Читання мовчки* 1 - 1 - 

 

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є 

тестові завдання. 

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. 

У таблицях  зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних 

робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня 

підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо. 

Оцінка за контрольний твір з української мови та   переказ є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання 

роботи (надпис у  колонці «Твір», «Переказ» не робиться). 

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 

5–9 класи – по два зошити; 

10–11 класи – по одному зошиту. 

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по 

одному зошиту. 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і 

вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність 

різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська 

мова і література в школах України», газету «Українська мова та література». 
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Українська література 

 

У 2015-2016 навчальному році вивчення української літератури в 5-7 класах 

здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами  

Міністерства  від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 № 585 ): Українська література.         

5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.  

У 8-9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005(зі змінами, 

затвердженими наказом  Міністерства  від   29.05.2015 № 585).  

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/. 

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів – за програмами, затвердженими  наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. 

Офіційний  веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. 

З метою розвантаження навчальної програми, підвищення якості шкільної 

літературної освіти внесено зміни до навчальної програми з української літератури 

(5-9 класи), а саме: 

5 клас 

Вилучено з програми народні перекази «Білгородський кисіль», «Ой Морозе-

Морозенку»; поезію М. Рильського «Люби природу не як символ…»; поезії 

М. Вінграновського «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця 

тече…». 

6 клас 

Вилучено з програми: пісню Д. Луценка «Як тебе не любити, Києве мій»; вступ 

до поеми Т. Шевченка «Іван Підкова»; поезію Лесі Українки «Співець»; поезію 

І. Калинця «Писанки», співомовки С. Руданського «Гуменний», «Свиня свинею». 

7 клас 

Вилучено з програми поезію А. Малишка «Так живуть на цій землі поети…». 

8 клас 

Вилучено з програми поезію Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі», твори 

В. Самійленка, Остапа Вишні, повість О.Бердника «Хто зважиться - вогнем 

наречеться». 

Включено в програму  твір  Володимира Дрозда «Білий кінь Шептало», повість 

Юрія Винничука  «Місце для дракона». 

9 клас 

Вилучено з програми твори: Притчу про сіяча;  поезію Г. Сковорода «Пісня 28» 

(із «Саду Божественних пісень»); поему-містерію Т. Шевченка «Великий льох»; поезії  

І. Франка «Каменярі», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», поему «Мойсей». 

Вилучено літературознавчі поняття: «пригодницька повість» ( 5 клас); «пафос 

твору», «романтичний пейзаж», «прийоми контрасту», «засоби гумористичного 

зображення» (поглиблено), «диптих», «повість-казка» (7 клас); силабо-тонічне 

віршування», «трискладові віршові розміри»,  «асоціативні образи», «літературний 

характер», «психологізм» (8 клас); «повість-хроніка» (9 клас). 

Уведено поняття: «тема», «прозова мова» (5 клас), «повість» (6 клас). 

Звертаємо вашу увагу на зміни, що відбулися в програмі  Українська література. 

5-12 класи для 8-9 класів. 

8 клас 

Вилучено з програми твори:  поезії Б.Олійника  «Вибір», «Ринг», повість  Осипа 

Назарука  «Роксоляна»,  повість В.Дрозд «Ирій». 

Додано поезію  В.Самійленка « На печі». 

 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
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9 клас 
Вилучено з програми твори: баладу «Бондарівна», Притчу про сіяча, трактат 

Г.Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності», повість Г.Квітки-
Основ’яненка «Конотопська відьма», поезію  М.Костомарова «Соловейко»,  поему 
Т.Шевченка «Великий льох», поетичні твори П.Куліша: «До рідного народу», «Троє 
схотінок», «Заворожена криниця» . 

Додано вірш Т.Шевченка «Заповіт». 
Оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач»  замінено на повість «Інститутка». 
Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршування» (8 клас); 

«силабо-тонічне віршування», «літературний напрям», «течія», «психологізм у 
літературі», «роман-хроніка» ( 9 клас). 

Звертаємо увагу, що запропонована у програмі кількість часу на вивчення 
кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати  (у межах 70 годин). 
Резервний час може використовуватися для уроків розвитку мовлення, контрольного 
оцінювання, різних видів творчих та інших  робіт (екскурсій, диспутів, семінарів). 

В основній школі біографія письменників загалом не вивчається, вона згадується 
лише вибірково, диференційовано. З 9-го класу зміст навчального матеріалу 
доповнюється розглядом біографій письменників, хоча й у доступних межах. 

Курс української літератури в 7 класі структуровано за такими 
взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: « Із пісенних скарбів», «Про 
далекі минулі часи», « Ти знаєш, що ти – людина…», «Ми – українці». 

До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які 
за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему. 

При вивченні  української  літератури в 7 класі робиться акцент на пізнанні 
художнього твору як цілісності (у жанровому розмаїтті) та його інтерпретації; 
осмисленні учнем власних переживань, оцінок, ціннісних суджень. Методи, прийоми, 
види робіт такі: виразне читання, художня розповідь, проектна діяльність 
(пригодницькі, дослідницькі, творчі та інші проекти); лист до літературного героя, 
заочна подорож,  Інтернет-пошук, робота з підлітковою періодикою, підготовка 
електронних листів герою, автору, читачеві; підготовка повідомлення-презентації тощо. 

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року 
подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за 

класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для 
проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити 
кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу 
тощо. 

Обов’язкова кількість видів контролю 
 

5–9 класи 
 

Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи 

у формі: 

контрольного 

класного твору; 

виконання інших 

завдань (тестів, 

відповідей на запи-

тання тощо) 

2 

 

 

 

– 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

Уроки розвитку 

мовлення* 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки позакласного 

читання 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 



22 

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно 

збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд 

учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт). 
 

10-11 класи 
 

Класи 10 11  10 11 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

 Рівень стандарту, 

академічний  

Профільний рівень 

Контрольні роботи 

у формі: 

контрольного 

класного твору; 

виконання інших 

завдань (тестів, 

відповідей на 

запитання тощо) 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

Уроки розвитку 

мовлення*  

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки позакласного 

читання  

1 1 1 1 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: 

одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення у 

таблиці – (у + п). 

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі 

окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої 

тематичної. Під час оцінювання зошита з літератури слід ураховувати  наявність різних 

видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно 

оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). 

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за 

зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у 

журнальній колонці «Твір» не робиться. 

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  з української 

літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять». 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська 

мова і література в школах України», «Українська  література в загальноосвітній 

школі», газету «Українська мова та література». 

 

Українська мова 

в загальноосвітніх навчальних закладах 

 з навчанням мовами  національних меншин 

 

Вивчення української мови в 5-7 класах здійснюватиметься за розвантаженими 

навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

мовами національних меншин, розміщено на офіційному  веб-сайті МОН України: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/13498

69153// 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням російською мовою (укладачі: Н. Бондаренко, С. Караман, А. Ярмолюк, 

В. Кононенко, О. Савченко). 
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Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням румунською мовою (укладачі: Н. Бабич, Л. Гальчук, О. Змошу, Є. Квітень, 

А. Морараш, Т. Фонарюк). 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням угорською мовою (укладачі:  Т.  Гнаткович, Є. Борисова, А. Галас, 

К. Лавер, А. Лукач). 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням молдовською мовою (укладачі: С. Свінтковська,  О. Бойко, С. Дмитрієв, 

Г. Могильницька, О. Пасат). 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням польською мовою (укладачі: М. Пилип, О. Бойцун, Н. Дуткевич, 

О. Мартиняк, О. Приставська,  Н. Тушніцка). 

Вилучення, спрощення, зміни й уточнення, внесені до зазначених програм  в 

2015 році, спрямовані на розвантаження курсу від уже відомого учням, заскладного або 

другорядного, комунікативно незначущого матеріалу. Тому звертаємо увагу вчителів 

на  основні зміни, наведені нижче. 

З метою уникнення дублювання уроків української мови й образотворчого 

мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою і з 

огляду на профілізацію старшої школи  вилучено «Твір-опис зовнішності людини, 

процесу праці за картиною», а також  у зв’язку зі складністю цього виду роботи. Окрім 

того, в аспекті реалізації внутрішньопредметних зв’язків вилучено тему «Способи 

творення прислівників». 

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням угорською мовою 

рекомендуємо акцентувати увагу  щодо вивчення розділу «Дієслово», а саме на 

формативних можливостях дієслова:  безособові дієслова вивчати саме у складовій 

форм цієї частини мови, правопис дієприкметників, дієприслівників доцільно 

розглядати як окремі теми (у процесі навчання правопису голосних і приголосних у 

суфіксах) і викладати у формі логічно завершеного циклу. Вивчаючи тему  

«Сполучник»,  не розглядати питання сполучних слів, тому що вони є іншими 

частинами мови  (займенниками та прислівниками).  Зосереджуємо увагу на тому, що 

додано до вивчення явище омонімії серед службових частин мови. 

У зв’язку зі складністю вивчення учнями державної мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах із навчанням румунською мовою вилучено наступні теми: 

«Синоніміка складних речень і простих з дієприкметниковими зворотами», «Складні 

випадки вживання дієприслівників доконаного та недоконаного виду», «Правопис 

голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників (дублюється в попередньому 

матеріалі про суфікси активних і пасивних). Звертаємо увагу вчителів на вивчення 

нової теми «Написання не з дієприкметниками». 

З метою логічної спрямованості курсу опанування української мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням молдовською мовою вилучено 

тему «Безособові форми на -но, -то». Додано тему «Синонімія складних речень і речень 

з дієприслівниковими зворотами», оскільки комунікативне спрямування вивчення мови 

вимагає умінь урізноманітнення форм висловлювання. З метою забезпечення 

грамотного письма розширено теми «Дефіс у прислівниках»,  «Написання прислівників 

разом і окремо». 

Посилено практичне засвоєння навчального матеріалу учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів із навчанням польською мовою: додано теми: «Розряди 

числівників», «Н і нн у прислівниках». 

Подібний матеріал в українській і румунській, молдовській, угорській мовах 

доцільно структурувати великими, логічно завершеними частинами. Факти і явища, які 

є специфічними для української мови, винятки з правил рекомендуємо опрацьовувати  

на окремо відведеному уроці. Частково подібний матеріал, засвоєння якого пов’язане з 
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певними труднощами, потрібно вивчати порівняно невеликим обсягом, по одному-два 

параграфи за урок. Окремого підходу вимагають протилежні явища - їх треба вивчати 

спеціально, у зіставленні з рідною мовою навчання. 

Надаючи належного значення опрацюванню мовно-теоретичних відомостей, 

учитель водночас має акцентувати увагу учнів на пріоритетності практичних умінь і 

навичок, здатності застосовувати теоретичні знання у типових життєвих ситуаціях. 

Пропонуємо на кожному уроці проводити словникові диктанти, повторюючи вивчені 

орфограми та узагальнюючи набуті знання. 

Обов’язковим компонентом мовленнєвої лінії є культура мовлення, яка 

передбачає точне слововживання, чітку побудову речень, логічний зв’язок між ними у 

тексті, правильну вимову й грамотне написання висловлюваного. Окрім того, 

рекомендуємо учителю проводити роботу над розвитком мовлення учнів не тільки на 

спеціально відведених для цього уроках, а й на інших, ретельно добираючи відповідно 

до вимог програми дидактичний матеріал. Необхідно запобігати типовим для учнів 

помилкам: jрфоепічні, неправильні відмінкові, родові форми іменних частин мови, 

особливо займенників, помилки в дієслівному керуванні, координації форм присудка і 

підмета, у доборі сполучних засобів у складнопідрядних реченнях тощо. 

Прослуховування коротких текстів, висловлювань, відповідей на запитання, міні-

переказів, творчих завдань мають стати невід’ємною частиною кожного уроку з 

української мови. 

Навчання української мови в 8 - 9, 10- 11класах буде продовжено за навчальними 

програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та 

польською мовами: 

«Українська мова» для 5-9 класів (10-11 кл. - рівень стандарту) загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою (Н.Бондаренко, О.Біляєв, 

Л. Паламар, В.Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005); 

академічний рівень – «Українська мова» для 10-11 класів ЗНЗ з навчанням 

російською мовою (Н.Бондаренко, Л.Паламар, В.Кононенко, С.Кос’янчук. - Київ: 

видавництво «Грамота», 2010); 

з навчанням угорською мовою: 

«Українська мова» для 5-9 класів (10-11 кл. - рівень стандарту) загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням угорською мовою (за ред. Ю.Герцога. - Чернівці: 

Видавничий дім «Букрек», 2005).; 

академічний рівень – «Українська мова» для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням угорською мовою (Є.Борисова, К.Лавер, К. Рінгер. – 

Львів: видавництво "Світ", 2010); 

з навчанням румунською та молдовською мовами: 

«Українська мова» для 5-9 класів (10-11 кл. - рівень стандарту) (за ред. Н. Бабич. – 

Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005).; 

академічний рівень  – «Українська мова» для 10-11 класів  (Н. Бабич, С. Тодорюк, 

К.  Джука. – Львів: видавництво "Світ", 2010). 

 

Зарубіжна література 

 

У 2015-2016  навчальному році вивчення зарубіжної  літератури в  5-7 класах 

здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. 

У 8-9 класах - за програмою: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь: Перун, 2005. 

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/. 

У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 
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28.10.2010 №1021 (офіційний сайт МОН - http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education 

/56/692/ educational_programs/1349869542). 

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством, 

вміщено у збірниках: 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури.                 

8–11 класи. Книга 1.  Тернопіль: Мандрівець, 2011; 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури.                 

5-7 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»; 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури.                 

8 - 11 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ» (лист МОН України від 29.05.2015  

№ 14.1/12-Г- 333). 

У навчальну програму із зарубіжної літератури для 5 – 9 класів   внесено зміни, 

затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 585. 

5 клас 

Збільшено кількість годин (на 2) на вивчення теми «Казки народів світу»  за 

рахунок теми «Природа і людина». 

6 клас 

Збільшено кількість годин ( відповідно по 1) на вивчення тем «Вступ» і «Міфи 

народів світу» за рахунок тем «Пригоди і фантастика», «Людські стосунки». 

Твори «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя) і «Листівки з видами 

міст» винесено на альтернативне вивчення (1 твір за вибором учителя). 

Повість-казку «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері перенесено до 8 класу (у 

розділ «Література XX-XXI ст.» на обов’язкове вивчення). 

Повість «Брати Лев’яче серце» А. Ліндгрен перенесено до списку додаткового 

читання. 

7 клас 

Балади про Робіна Гуда винесено на альтернативне вивчення. 

Баладу «Садко» перенесено до списку додаткового читання. 

Вірш «Круки» І. Вайсгласса перенесено до списку додаткового читання. 

Вірш «Зінка» Ю. Друніної перенесено до списку додаткового читання. 

Вірш «Нас не треба жаліти…» С. Гудзенка замінено на вірш «До побачення, 

хлопчики…» Б. Ш. Окуджави. 

Твори «Золотий жук» Е. По і оповідання «Пістрява стрічка», «Спілка рудих» 

А. Конана Дойла винесено на альтернативне вивчення (1-2 твори згаданих 

письменників за вибором учителя та учнів). 

Твори «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові вітрила» О. Гріна 

винесено на альтернативне вивчення (1 твір за вибором учителя та учнів). 

8 клас 

Збільшено кількість годин ( на 1)  на вивчення теми «Античність» за рахунок теми 

«Священні книги людства». 

Розділи «Веди», «Коран» спрощено у змісті навчального матеріалу. 

Теми «Бароко» і «Класицизм» об’єднано в одну тему «Бароко і класицизм», 

відповідно тему спрощено у змісті навчального матеріалу. 

Здійснено заміну двох віршів Дж. Донна на сонет «Щоб мучить мене…». Вірші 

«Галерник» Л. де Гонгори і «Щоб мучить мене…» Дж. Донна винесено на 

альтернативне вивчення (1 за вибором учителя).  

Тему «Просвітництво» перенесено до 9 класу.  

Тему «Сучасна література» замінено на тему «Література XX-XXI ст.», до якої з 

6 класу перенесено повість-казку «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері.  

9 клас 

Додано тему «Просвітництво» (перенесено з 8 класу). 

Вірш «Івікові журавлі» Ф. Шиллера перенесено до списку додаткового читання. 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education
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Розділ «Ф. Достоєвський», тему «Перехід до модернізму» (розділи «Шарль 

Бодлер», «Поль Верлен», «Артюр Рембо») перенесено до старших класів. 

Вилучено тему «Перехід до модернізму», натомість розширено вивчення 

романтизму і творчості Дж. Байрона (поему «Мазепа» і «Паломництво Чайльд 

Гарольда» запропоновано на альтернативне вивчення), а також реалізму та творчості 

М. Гоголя (із додаткового читання до основної програми перенесено комедію 

«Ревізор»). 

Тему «Сучасна література» замінено на тему «Література XX-XXI ст.». 

Повість «Собаче серце» М. Булгакова перенесено на альтернативне вивчення в 

розділ «Література XX-XXI ст.» серед інших творів. 

У програмі із зарубіжної літератури  для 5-9 класів  збережено європейський та 

український вектори. Вона має виразний українознавчий характер. Це чітко 

прослідковується в її культурологічній, компаративній лініях. 

У 10-11 класах уявлення учнів про літературний процес будуть поглиблені у 

процесі текстуального вивчення шедеврів світової літератури («Божественна комедія» 

Данте, «Фауст» Й.В. Ґете», «Гамлет» В. Шекспіра, соціально-психологічних і 

філософських романів та п’єс  XIX-XX ст., творів модернізму і постмодернізму). 

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах 

передбачає врахування міжпредметних зв’язків (особливо із українською літературою, 

історією України тощо), формування цілісної системи знань і уявлень про літературу як 

вид мистецтва і скарбницю гуманістичних цінностей, розвиток особистості учня як 

суб’єкта активної читацької діяльності, а також формування духовного світу 

громадянина України. 

Вивчення зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах сприяє 

не тільки прилученню учнів до читання художньої літератури, а й формуванню 

комунікативної компетентності. Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх 

навчальних закладах України здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних 

письменників в курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах. Для 

зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими 

володіють учні (англійською, німецькою, французькою, польською тощо). За наявності 

необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) 

мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову 

функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами. 

Особливої уваги потребує викладання зарубіжної літератури в 7 класі, яке у  

2015-2016 навчальному році уперше здійснюватиметься за новою програмою 

(2012 року зі змінами 2015 року). 

7 клас завершує перший етап літературної освіти – прилучення до читання і 

формування стійкої мотивації до читання художньої літератури. Домінантою у 

викладанні зарубіжної літератури в 7 класі має стати національно-патріотичне і 

моральне виховання учнів на яскравих зразках світового письменства. Твори, у яких 

утверджується героїзм народних заступників, боротьба за свободу, лицарська тематика 

(билина «Ілля Муромець і Соловей Розбійник», балади про Робіна Гуда, «Рукавичка» 

Ф. Шиллера, «Світязь» А. Міцкевича, «Балада про вересовий трунок» Р.Л. Стівенсона, 

«Айвенго» В. Скотта та ін.), сприяють формуванню громадянських якостей підлітків, їх 

відданості ідеалам справедливості та волі. Твори про Другу світову війну («Альпійська 

балада» В. Бикова, вірші К. Галчинського, А. Маргула-Шпербера, Б. Окуджави та ін.) 

допоможуть осмислити питання історичної пам'яті, героїзму пращурів і необхідності 

захищати незалежність України. Тему дружби, шляхетності й піднесеності першого 

кохання, відданості моральному вибору семикласникам розкриють твори «Пісня над 

піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові вітрила» О. Гріна, а також вірші Р. Бернса, 

Г. Гейне, К. Симонова та ін.  Новела «Павутинка» Р. Акутагави сприятиме вихованню 

відповідальності за свої вчинки, а також формуванню толерантного ставлення до людей 
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інших релігій (зокрема буддизму). Інтелектуальні якості семикласників, здатність до 

самостійного, креативного, вільного мислення формують твори «Золотий жук» Е. По, 

оповідання А. Конана Дойла, «Чарівна крамниця» Г. Веллса. 

Сучасна література, винесена на альтернативне вивчення (1-2 твори за вибором 

учителя та учнів),  співголосна активним пошукам підлітків власного «я» та 

осмислення свого місця у світі, а також із їхнім інтересом до фантастичної та 

пригодницької літератури. «Мандрівний Замок Хаула» Д. В. Джонс у казковій формі 

розповідає про одвічну боротьбу добра і зла в сучасному світі, де людина має зберігати 

моральні якості. У повісті «Фах» А. Азімова йдеться про роль освіти у формуванні 

людини, про необхідність  самостійно здобувати знання, про залежність майбутнього 

людства від стану освіченості кожного. А в повісті «Чорнильне серце» К. Функе 

утверджується значення культури, книжки, без яких неможливий розвиток особистості 

та світу загалом. 

Учитель має спрямувати учнів на пошук потрібної книжки (в бібліотеці, в 

Інтернет-мережі тощо), на самостійне читання творів і в колі друзів, батьків (сімейне 

читання), на формування власної думки та творчий діалог щодо цікавої книжки. 

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення 

світової  літератури у кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним 

і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може 

збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей 

класу тощо. 

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

 

5–9 класи 

 

Класи 
5 6 7 8 9 

Семестри 
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи 

у формі: 

контрольного 

класного твору; 

виконання інших 

завдань (тестів, 

відповідей на 

запитання тощо)  

 

2 

 

 

 

– 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

Уроки розвитку 

мовлення* 

 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки позакласного 

читання 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Перевірка зошитів 

 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

У 8–9 класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно 

збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд 

вчителя визначається кількість і види контрольних робіт). 
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10–11 класи 

 

Класи 10 11 
, 

10 11 
, 

10 11 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Рівні Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 

Контрольні роботи 

у формі: 

контрольного 

класного твору; 

виконання інших 

завдань (тестів, 

відповідей на 

запитання тощо)  

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Уроки розвитку 

мовлення* 

 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

3 

1у+2п 

3 

2у+1п 

3 

1у+2п 

3 

2у+1п 

Уроки 

позакласного 

читання 

 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 

 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: 

одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у 

таблиці – (у + п). 

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність 

різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно 

оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму). 

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі 

окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої 

тематичної. 

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за 

зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у 

журнальній колонці «Твір» не робиться. 

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  із зарубіжної 

літератури виставляють  у колонку без дати з надписом   «Напам’ять». 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання:  журнали «Всесвітня література в школах України» , «Зарубіжна література в  

школах України», газету «Світова література». 

 

Мови національних меншин, інтегрований курс «Література» 
Мови національних меншин 

З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, які вступили в дію з 2013-2014 навчального року, Міністерством 

освіти і науки України внесено корективи та затверджено зміни в окремих навчальних 

програмах з мов національних меншин, що затверджені наказом  МОН України від 

29.05.2015 № 585. 

У змінених програмах уточнено і деталізовано кількість навчальних годин 

відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням мовами національних меншин (додаток 2 до наказу від 03.04.2012 № 409 в 

редакції наказу від 29.05.2014 № 664); спрощено окремі теми, що дублюють зміст 
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освіти в мовленнєвій і мовній лініях; вилучено матеріал, який певним чином 

дублюються в попередніх чи наступних класах; з метою систематизації в межах одного 

і того ж класу теми змінено місцями.  Деталізована інформація щодо змін у змісті 

кожної окремої навчальної програми надана в пояснювальних записках до них. 

Навчальні програми з мов національних меншин  зі змінами розміщено на сайті 

МОН України http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_ 

programs/1349869088/). 

Зміни внесено в такі навчальні програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів (розміщено на сайті МОН України - http://old.mon.gov.ua/ 

ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/1349869153): 
 

з навчанням молдовською мовою: 

5-7 класи – Молдовська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

з  навчанням молдовською мовою (зі змінами) /Укладачі: В.Кьося, Л.Фєтеску; 
 

з навчанням польською мовою: 

5-7 класи – Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням польською мовою (зі змінами) /Укладачі: М. Іванова, В. Ільчук, Н.Дуткевич, 

М.Куц ; 
 

з навчанням російською мовою: 

5-7 класи - Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням російською мовою (зі змінами) / Укладачі: Є.Голобородько, Н.Озерова, 

Г. Михайловська, В.Стативка, Л.Давидюк, К.Бикова, Л. Яновська, Ж.Кошкіна; 

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (зі змінами) / Укладачі: Н.Баландіна, І.Синиця, Т.Фролова, 

Л.Бойченко; 

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (початок вивчення з 5 класу)(зі змінами) / Укладачі: Л.Курач, 

В.Корсаков, О.Фідкевич,  І.Ґудзик. 

Звертаємо увагу, що у випадку вивчення російської мови (як предмета) за рахунок 

варіативної частини, необхідно користуватися навчальними програмами за ред. 

Н.Баландіної або Л. Курач,  скоригувавши їх зміст на відповідну кількість годин, 

визначену в робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу. 

Скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного об’єднання 

загальноосвітнього навчального закладу. 
 

з навчанням румунською мовою: 

5-7 класи – Румунська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням румунською мовою (зі змінами)/ Укладачі: О.Остафій, Л.Говорнян, А.Бику, 

О.Бурла, М.Попа, З.Сланіна; 
 

з навчанням угорською мовою: 

5-7 класи – Угорська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням угорською мовою (зі змінами)/ Укладачі: Є.Браун, Н.Бардош, Х.Зикань, 

М.Кейс, І.Пердук; 
 

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою 

Болгарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (зі змінами) /укладачі: Н. Бузіян , Н.Арнаутова, Д.Віолєтка, Н.Кара, 

В.Колесник; 

Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (зі змінами) (укладачі: Т.Бучацька, О.Войцева; 

Словацька мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (зі змінами) /укладачі: Ю.Герцог, С.Пахомова,  Б.Сливка,Н.Шабаш. 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_%20programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_%20programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/
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У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою за 

бажанням дітей та їх батьків мови національних меншин вивчаються за двома 

варіантами Типових навчальних планів (додатки 1 та 2), затверджених наказом МОН 

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

05.02.2009  № 66. За одним передбачено вивчення  мов національних меншин як 

предмета в інваріантній складовій з 1 по 11 клас (по 2 години на тиждень); за другим – 

з 5 по 11 клас (по 2 години на тиждень). Крім того, мови національних меншин можуть 

вивчатися за рахунок   варіативної складової, починаючи з 1 або 5 класів. В останньому 

випадку форми вивчення мов (як предмет, спецкурс, факультатив) та кількість годин на 

її вивчення визначає, враховуючи при цьому побажання учнів та їх батьків, 

загальноосвітній навчальний заклад. 

Інтегровані курси «Література» 

Відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015р. № 518 змінено назву 

предмета "Світова література" на "Зарубіжна література". Просимо враховувати це при 

затвердженні Типових навчальних планів, оформленні шкільної документації, 

складанні поурочних планів. 

З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Міністерством освіти і науки України внесено корективи та  зміни 

в окремих навчальних програмах з інтегрованого курсу «Література», що затверджено 

наказом МОН України від 29.05.2015 № 585. 

У  змінених навчальних програмах вилучено окремі теми, тексти або фрагменти  

текстів творів, що не відповідають віковим особливостям учнів; є важкими, нецікавими  

для сприйняття  або втратили свою актуальність для сучасних  школярів. 

Навчальні програми з інтегрованого курсу "Література" зі змінами розміщено на 

сайті МОН України: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_ 

programs/1349869088/. 

Зміни внесено в такі навчальні програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів: 
 

з навчанням молдовською мовою: 

у 5-7 класах: Література (молдовська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням молдовською мовою (зі змінами) / Укладачі: 

В.Силантьєва, Л.Фетеску, В. Кьося; 
 

з навчанням польською мовою: 

у 5-7 класах: Література (польська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з польською мовою навчання (зі змінами)/ Укладачі: Р.Лебедь, 

Л.Ліра, Л. Гандз; 
 

з навчанням російською мовою: 

у 5-7 класах: Література (російська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою (зі змінами)/ Укладачі:О. Ісаєва,  

Ж.Клименко, О.Корнінко, А.Мельник, В.Храброва, В.Мухін, І.Данилова; 
 

з навчанням румунською мовою: 

у 5-7 класах: Література (румунська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з  навчанням румунською мовою (зі змінами) / Укладачі: 

О.Остафій, Л.Говорнян, О.Андрухович, Д.Герман, Д.Колесникова, Л.Ротару, 

Н. Сувейко. 

Загальний список  підручників та навчально-методичної літератури буде надано 

окремо. 
 

Іноземні мови  

Вивчення іноземних мов у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватись за 

такими  навчальними програмами: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_%20programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_%20programs/1349869088/
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«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 1-4 класи»,  

Видавничий дім «Освіта», 2012; 

«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, 

Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013; 

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 10-11 класи»,  Київ, 

2010; 

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-7 класи», 

Видавничий дім «Освіта», 2013; 

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 8-9 класи», 

«Перун», 2005; 

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова.                

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

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення 

предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення 

котрого є об’єктом тематичного та семестрового  контролю. 

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній 

системі, у діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами. 

У 2015 році в  навчальні програми з іноземних мов для учнів 1-9 класів внесено 

певні зміни. 

Зокрема, конкретизовано опис діяльнісного підходу  до іншомовної освіти, що   

включає в зміст вивчення не тільки знання, навички та вміння, а й навчальні стратегії та 

комунікативні функції з комунікативно-спрямованими завданнями. Важливу роль 

відіграватиме така змістова категорія як ставлення учнів до предмета і до процесу його 

вивчення (мотивація). Такий підхід навчить учнів бути відповідальними за знання, яких  

вони набувають,  і розуміти, чому ці знання, важливі для них,  забезпечить 

використання учнями набутих знань у навчальній діяльності. 

Перенесено розширену інформацію краєзнавчого характеру про історію рідного 

краю з 4-го класу до 5-го  та 6-го класів, оскільки для цієї вікової категорії навіть 

рідною мовою ця інформація відома в дуже обмеженому обсязі й важко очікувати, що 

вона може бути опрацьована іноземною мовою. Окрім того, лексика, потрібна для 

висвітлення теми, та граматичні структури, серед яких дуже поширені пасивні 

конструкції, відзначаються підвищеним ступенем складності, що перевищує  рівень А1. 

У розвантаженій програмі важливе місце посідає демонстрація знань, навичок та 

вмінь у відповідних типових контекстах їх використання через компетенції. Відтак 

важливими вважаються не тільки процеси засвоєння змісту, методів та форм контролю 

навчального процесу, а й оцінювання та показ засвоєного, зрозумілого, побаченого, 

почутого, переглянутого. 

Вилучено ряд граматичних структур, які не несуть основного навантаження для 

відтворення знань. Ряд граматичних структур перенесено до матеріалу інших класів, де 

вони логічніше поєднані з тематичним розподілом. Також у певних класах обмежено 

вивчення цілого ряду граматичних явищ через вилучення більш складних форм, 

перенесення їх до наступних класів. 

Програма не обмежує самостiйнiсть і творчу iнiцiативу вчителя, передбачаючи 

гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та 

обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, 

аудіо, відео матеріали тощо).  Докладніше на офіційному веб-сайті МОН України за 

покликанням: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428333274/ . 

Звертаємо увагу,  що рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови 

приймається самостійно навчальними закладами, залежно від умов для такого 

вивчення, відповідно до  Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428333274/
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закладів ІІ ступеня (наказ МОН України від 29.05.2014 № 664), згідно з якими  

навчальний заклад отримав право вибору щодо вивчення другої іноземної мови. 

Організація літніх мовних таборів 

Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам 

є створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори покликані спонукати школярів 

практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом навчального року. У 

таборах діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати 

їх у різних формах діяльності (в ігрових та концертних програмах, театральних 

виставах тощо). 

Завдання мовного табору – показати дітям інший, відмінний від шкільного, стиль 

викладання, де наголос робиться на практичній частині й знаннях, які можна 

застосувати пізніше й у інших сферах. 

Підготовку до проведення таких таборів доцільно розпочинати заздалегідь. Усі 

інформаційні матеріали знаходяться на сайті Міністерства 

http://www.mon.gov.ua/activity/litni-movni-tabori/ . 

З огляду на те, що стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов 

зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, більш детально 

ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: 

http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичне фахове 

видання: журнал «Іноземні мови в школах України». 

 

Історія 

У 2015/2016 навчальному році одночасно будуть чинними дві  програми для учнів  

5  класів: «Історія України. Вступ до історії» (К.:  Перун, 2005) та  «Історія України 

(Вступ до  історії) (К.: Видавничий дім «Освіта», 2013).  Відповідно вчителі, які 

працюватимуть за програмою 2005 р., можуть користуватись підручниками, що 

вийшли друком у 2010 році. Учителі, які оберуть програму 2013 р.,  –  підручниками, 

що вийшли друком у 2013 році. 

Чинною для учнів 6 класів є програма «Інтегрований курс («Всесвітня історія. 

Історія України», (К.: Видавничий дім «Освіта». 2013), а для учнів 7 класів  - оновлена 

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

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

Вищеназвані програми розміщені на офіційному web-cайті Міністерства освіти і 

науки України за таким покликанням: 

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

%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20

2015%202016.docx. 

Для 10-11 класів  використовуються програми зі змінами, внесеними у 2014 році 

та розміщеними на сайті Міністерства. Академічний рівень та рівень стандарту: 

програми «Історія України. 10-11 класи»  (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для 

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

рік, 4 години на тиждень). 

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія.                     

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

35 годин на рік (1 година на тиждень). Для класів історичного профілю чинною є 

програма зі всесвітньої історії, що розрахована на 3 тижневі години (105 годин на рік) 

(К.: Поліграфкнига, 2010). 

Програми розміщені на офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки України 

за таким покликанням: 

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

%B0 %D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90 2015 

http://www.mon.gov.ua/activity/litni-movni-tabori/
http://www.coe.int/
http://www.britishcouncil.org.ua/
http://www.goethe.de/kiev
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
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2016.docxhttp://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ist_ukr_st%20%D1%80_%D0%B2%D0%

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

%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%2010-11.doc 

У новій редакції програми з історії України для 7 класу змінено назви розділів. 

Так розділ І. «Виникнення та становлення Київської Русі» змінено на «Виникнення та 

становлення Русі-України». Відповідно по тексту термін «Київська Русь» замінено на 

«Русь-Україна».  Також зазнали змін назви і текст ІІ і ІІІ розділів. 

У програмі зі всесвітньої історії для 7 класу збережено основні  структурні  

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

узагальнення. Натомість вилучено оглядові уроки. За рахунок  змісту скорочено  тему 

«Середньовічне місто»: з двох уроків – до одного, тему «Монгольська навала на Русь. 

Новгородська боярська республіка. Московська держава. Іван ІІІ»  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 «Християнські храми у житті 

середньовічних європейців» – на «Середньовічні школи та університети. Життя 

середньовічного студента». 

Окремі уроки перенесено в інші теми, зокрема переструктуровано такі уроки: 

«Франція у ХІ – ХV ст. Філіп ІV Красивий. Столітня війна. І Англія в ХІ – ХV ст. 

Вільгельм I Завойовник. Генріх ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна 

троянд»; «Священна Римська імперія,  Італія, Іспанія у Середні віки»; «Китай часів 

династії Тан. Завоювання Китаю монголами. Династія Мін. Досягнення китайської 

культури»; «Індія. Касти. Індуїзм. Делійський султанат. Досягнення індійської 

культури». 

У процесі планування уроків під час викладання історії України та всесвітньої 

історії в  7 класах варто звернути увагу на те, що за чинною програмою у деяких темах 

подається нова послідовність вивчення навчального матеріалу та застосовується 

проблемно-тематичний принцип його побудови. Вчителю необхідно надавати учням 

можливість дізнаватися більше про історичні факти, що визначають епоху, є 

основними, найсуттєвішими та створюють узагальнену картину минулого, формувати в 

них розуміння історичної хронології, причинно-наслідкових зв’язків, розуміння руху 

суспільства та історичного прогресу. 

Важливим є використання в навчанні учнів картографічних посібників: атласів, 

контурних карт, настінних карт. Вони допомагають продемонструвати динаміку 

історичних подій, встановити зв’язок між географічним середовищем та місцем тієї чи 

іншої історичної події. 

Велику роль відіграє позакласна робота, зокрема пошукова й краєзнавча. 

Перевагою при вивченні місцевої  історії є можливість побачити в реальній, а не у 

відтвореній формі факти, що її ілюструють. Робота в музеях, проведення дослідницької 

роботи на місцевому матеріалі допоможе навчити учнів навичкам та методиці 

ідентифікації залишків минулого, аналізу, тлумаченню та визначенню їх місця у більш 

широкому історичному контексті. 

 

Правознавство. Громадянська освіта. Філософія 

У 2015-2016 навчальному році учні  9–х класів навчатимуться за програмою   

«Правознавство. Практичний курс», що розміщена на офіційному web-cайті 

Міністерства освіти і науки України за таким покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%

20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
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%B0%202015%202016.docx. 

До програми, що була прийнята в 2008 році, внесено зміни. Так, із тем окремих 

розділів виокремлено питання, що складають відтепер нові теми. Такі питання є 

важливими для розуміння дев’ятикласниками основ правознавства. Таке 

переструктурування змісту сприятиме більш ефективному опануванню учнями основ 

правових знань уможливить застосування вчителем правових ситуацій, опрацювання 

учнями фрагментів нормативно-правових актів, загального обговорення правових 

питань тощо. У новій редакції програми пропонуються такі окремі теми: 

У розділі 1: Що таке правовідносини. Учасники правовідносин. Підстави 

виникнення правовідносин (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми 

«Що таке право»). 

Юридична відповідальність. Види юридичної відповідальності. Коли і як особа 

відповідає за правопорушення (у попередньому варіанті програми це було питаннями 

теми «Що таке правопорушення і юридична відповідальність»). 

У розділі 3: Що регулює цивільне право. Як реалізувати й захистити особисті 

немайнові та майнові права (поява цієї теми викликана необхідністю розуміння учнями 

предмету правового регулювання цивільного права, адже їм складно засвоювати 

поняття «право власності» без спирання на це). 

Хто такі спадкодавець і спадкоємець. Що таке заповіт. Як заповісти майно. Як 

успадкувати майно (така тема існувала в найпершому варіанті програми, вона викликає 

зацікавленість учнів і має практичне спрямування). 

У розділі 5: Право на підприємницьку діяльність. Як зареєструватися фізичною 

особою - підприємцем (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми 

«Право на працю в Україні»). 

У розділі 6: Які відносини регулює адміністративне право. Що таке адмі-

ністративне правопорушення. Види адміністративних стягнень. За які адміністративні 

проступки відповідають неповнолітні особи (у попередньому варіанті програми це було 

питаннями теми «Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право»). 

Години на нові теми виділено за рахунок скорочення та переструктурування 

навчального матеріалу, вилучення з програми таких тем: 

«Що таке конституція. Конституція України – основний закон нашої держави. 

Повноваження органів законодавчої, виконавчої та судової влади» (передбачалося 

2 години) – ця тема детально розглядається в предметі «Правознавство», 10 клас; 

«Як укласти і розірвати трудовий договір. Що записується в трудову книжку. Що 

таке заробітна плата» – ця тема детально розглядається в предметі «Правознавство», 

10 клас; 

«Коли порушується кримінальна справа. Як проводиться досудове слідство. Як 

проходить розгляд кримінальних справ у суді. Права та обов’язки учасників 

кримінального процесу» (передбачалося 2 години) – ця тема є складною для 

дев’ятикласників, матеріал чинних підручників базується на Кримінально-

процесуальному кодексі України, що втратив чинність. 

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 ринку праці; як 

знайти роботу; де можуть працювати підлітки; як закон захищає неповнолітніх від 

експлуатації; наслідки злочину для особи та суспільства; як не стати жертвою злочину. 

Відповідно до змісту розвантаженої програми відредаговано й вимоги до 

навчальних досягнень учнів. В окремих темах зменшено їх обсяг, особливо щодо 

моделювання учнями правових процесів /процедур чи формулювання особистісно 

ціннісного ставлення (права колонка програми. Крім того, пропонується додати одну 

годину на узагальнення (після розділу 3) та проводити уроки узагальнення в формі 

практичних занять. 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
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Для 10 класів всіх профілів (окрім правового) на вивчення правознавства 

відводиться 35 годин на рік (1 год. на тиждень), а для правового  профілю – 3 години на 

тиждень.  Чинними  є програми, що вийшли друком у 2010 році (К.: Поліграфкнига, 

2010). 

Суспільно-політичні події в Україні та прискорення курсу на євроінтеграцію в 

рамках виконання заходів, передбачених Угодою про Асоціацію між Україною, з 

одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншого, зумовлюють зміни в законодавстві 

України. 

Учителі повинні під час підготовки уроків з тем, що присвячені галузевому 

регулюванню суспільних відносин, враховувати цілі та напрями модернізації 

Української держави відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 

11 грудня 2014 р. № 26-VIII, Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України VIII скликання. У перерахованих програмно-цільових 

документах передбачаються покрокові заходи щодо модернізації правової системи 

України із визначенням конкретних строків їх виконання. Законодавча діяльність 

Верховної Ради України безпосередньо пов’язана із закладеними орієнтирами 

нормотворчих оновлень суспільного життя України. 

Відповідно до Указів Президента України № 119/2015 від 03.03.2015 р. та 

190/2015 від 31.03 2015 року було утворено Конституційну Комісію з метою 

напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України та 

затверджено склад Конституційної Комісії. 

Важливо акцентувати увагу на проголошений курс децентралізації  влади, що 

передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади щодо прийняття індивідуальних рішень за зверненнями 

громадян та юридичних осіб. Результатом таких заходів має стати оновлення 

законодавства України про територіальний устрій, місцеве самоврядування, місцеві 

державні адміністрації, Бюджетний та Податковий кодекси тощо. 

За період 2014-2015 навчального року відбулись такі зміни у законодавстві 

України: прийнято Закони України (у тому числі у новій редакції) «Про вищу освіту» 

(№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про санкції» (№ 1644 VII від 14.08.2014 р.), «Про 

очищення влади» (№ 1682-VII від 16.09.2014 р.), «Про прокуратуру» (№ 1697-VII від 

14.10.2014 р.), «Про Національне антикорупційне бюро України» (№ 1698-VII від 

14.10.2014 р.), «Про запобігання корупції» (№ 1700-VII від 14.10.2014 р.), «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (№ 1706-VII від 20.10.2014 

р.), «Про пробацію» (№ 160-VIII від 05.02.2015 р.), «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (№ 157-VIII від 05.02.2015 р.),  «Про забезпечення права на 

справедливий суд» (№ 192-VIII від 12.02.2015 р.). 

Також було внесено зміни до Кримінального кодексу України (щодо 

невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 

громадської безпеки та корупційні злочини; щодо посилення відповідальності за окремі 

військові злочини), Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливого 

режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 

проведення антитерористичної операції), Бюджетного кодексу України (щодо реформи 

міжбюджетних відносин), Податкового кодексу України. Вчителю необхідно 

відслідковувати зміни в законодавстві України в частині військової служби, мобілізації 

військовозобов’язаних, а також інших  питань, пов’язаних із проведенням 

антитерористичної операції. 

За вчителем залишається право визначати послідовність викладання тих чи інших 

тем. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/194-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/194-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1631-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1631-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1631-18
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В умовах російської агресії украй актуальним є вивчення курсу за вибором 

"Досліджуючи гуманітарне право", який  містить основні положення Міжнародного 

гуманітарного права. Курс  сприяє формуванню в учнів власного ставлення до норм 

МГП, отриманню ними знань про найбільш поширені способи захисту себе і своїх 

близьких в неординарних життєвих ситуаціях, пов'язаних з ризиком; розвитку вмінь 

учнів регулювати власну поведінку в повсякденному житті; вчить визначати межі 

порушень МГП, формувати вміння оцінювати ситуації насильства з гуманітарної точки 

зору;  попереджувати ескалацію насильства. Школярі мають розуміти причини появи 

біженців, складнощі їхнього життя тощо. 

У старшій школі чинними залишаються програми «Людина і світ. 11 клас», 

«Філософія. 10-11 класи», (К.: Поліграфкнига, 2010). 

 

Курси морально-духовного спрямування 

Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального 

спрямування  (додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 03.04.2012 р. № 409  в редакції наказу Міністерства освіти і науки України  

від 29.05. 2014 № 664) у 2015-2016 навчальному році в 5-6 класах   продовжується 

вивчення предмета «Етика»  або курсів духовно-морального спрямування.  Для шкіл, 

що користуються іншими Типовими планами, ці курси можуть вивчатись за рахунок 

варіативної складової. Натепер Міністерством рекомендовано  декілька  програм: 

«Етика» (Київ, «Перун», 2005),    «Християнська етика в українській культурі» (вид –во 

«Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид –во «АСМІ», 

Полтава,2011), «Основи християнської етики» (вид –во «Літера ЛТД», 2011). 

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального 

спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається за умови письмової 

згоди батьків та за наявності  підготовленого вчителя. 

Для належного підвищення кваліфікації вчителів  етики та інших  курсів духовно-

морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання  можуть 

бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети 

тощо. 

Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає катехізацію, 

неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до 

тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних 

служб тощо. 

Предмети духовно-морального спрямування  слід викладати  в тісній співпраці з 

батьками,  давати їм  можливість  відвідувати уроки і позакласні заходи з предмета. 

 

Географія 

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

вивчатиметься за навчальною програмою, до якої внесено зміни, пов’язані з 

розвантаженням змістовної частини (наказ МОН України від 29 травня 2015 р. № 585). 

Розвантажені та доопрацьовані програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН 

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

_programs/1349869088/). 

Програма курсу 6-го класу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких 

запланований резерв часу становить 6 годин. У процесі вивчення «Загальної географії» 

у 6 класі в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, про 

особливості оболонок Землі та їх взаємозв'язки. Крім того, початковий курс географії 

включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості 

зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної 

кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу. 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational
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Таким чином, у 6 класі розпочинається формування загальної географічної 

культури школяра та поступове навчання картографічній мові. Учні   основними 

географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними 

джерелами географічної інформації 

У 6 класі пропонується 8 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов'язково, 

решта – на вибір учителя. Дослідження, які рекомендується виконувати у вигляді 

створення презентації чи розробки міні-проекту (до його виконання можуть бути 

залучені й члени родини учня), виконуються за бажанням учителя і учнів. 

Курс «Географія материків і океанів» 7 класу є логічним продовженням курсу  

географії 6 класу й значною мірою опирається на його матеріал. На вивчення географії 

материків та океанів передбачено 70 годин (2 години на тиждень), 6 з яких становлять 

резервний час. 

Головною метою вивчення географії у 7 класі є формування географічних знань 

про природу материків та океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення та його 

життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про 

географічну оболонку та її компоненти, взаємозв’язки і взаємодію географічних 

об’єктів, цілісність і неоднорідність географічної оболонки, взаємозв’язок і взаємодію 

природи і людини. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі 

географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природу. 

Внаслідок  внесених у програму змін у першому розділі «Закономірності 

формування природи материків і океанів» удосконалено структуру тем про загальні 

географічні закономірності. Мета даного розділу – не тільки встановити зв’язки з 

попереднім курсом загальної географії, але і розвивати у школярів знання 

загальноземлезнавчого плану, що слугують основою для засвоєння країнознавчого 

матеріалу комплексного характеру. Нові знання про будову геосфер Землі та процеси, 

які відбуваються у них, є фундаментом для створення уявлення про закономірності 

диференціації географічної оболонки, про прояви цих закономірностей на конкретних 

територіях, на материках і океанах, у природі окремих країн. 

Освітня значущість розділу є у тому, що більшість теоретичних знань (поняття, 

причинно-наслідкові зв’язки, закономірності, світоглядні ідеї), які складають 

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

розділу. Оволодіння школярами цими узагальнюючими знаннями сприяє розвитку їх 

мислення. 

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

послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в них. У новій редакції 

запропоновано вивчення материків у такій послідовності: Розділ ІІ «Материки 

тропічних широт» (Тема 1. Африка; Тема 2. Південна Америка; Тема 3. Австралія); 

Розділ ІІІ. «Полярний материк планети» (Тема 1. Загальні відомості про 

Антарктиду); Розділ ІV. «Материки Північної півкулі»  (Тема 1. Північна Америка; 

Тема 2. Євразія). Основна мета цих розділів дати загальну уяву про особливості 

природи материків, враховуючи історію їх формування та розвитку,  та ввести ряд 

загальних понять, які необхідні для вивчення окремих материків і океанів. До таких 

понять відносяться географічне положення материка; кліматичні пояси і області та 

відповідні їм кліматограми; внутрішні води; залежність річок від рельєфу та клімату, 

природні зони тощо. Повторення і закріплення знань про загальні закономірності 

відбувається більш успішно на прикладі не одного, а декількох материків. 

Відповідно змінена кількість і зміст практичних робіт у кожній темі, тому 

програмний матеріал у поданому розділі можна вивчати і за минулорічними 

підручниками, при відповідній корекції, вилучаючи під керівництвом вчителя 

позапрограмну інформацію. 

У V розділі «Океани» розвантажено  понятійний апарат, уточнено та унормовано 

практичні роботи й географічну номенклатуру. Тому учні під керівництвом вчителя 
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теж зможуть використати змістовну та методичну складову вищезазначених 

підручників. 

Мета вивчення окремих океанів – поглиблення, розширення і конкретизація 

основного географічного поняття «природний комплекс», а також пізнання 

особливостей природи кожного океану, господарської діяльності людини і заходів 

щодо охорони природи океанів. При цьому вдосконалюються вміння встановлювати 

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

географічної інформації. 

Логіка вивчення окремих океанів наближена до послідовності вивчення 

материків. При розгляді першого океану необхідно скласти план вивчення океану, 

порівняти його з планом вивчення материка, встановити подібності і відмінності в 

компонентах аквальних і територіальних природних комплексів. Відомості про 

діяльність людини в океані доцільно розширювати за рахунок інформації, яку 

отримуємо із радіо, телевізійних передач, Інтернету, науково-популярної літератури 

тощо. 

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

тематичний зміст програмного матеріалу та тему дослідження. Розділ включає дві теми, 

кожна з яких вивчається на одному уроці. Даний розділ узагальнює матеріал про великі 

природні комплекси Землі, а також про їх зміни під дією людини. Учні знайомляться з 

взаємозв’язками між людиною і природним середовищем не тільки на рівні фактів, але 

і на базі складних різносторонніх зв’язків. У цьому розділі подано природну 

класифікацію природних багатств (ресурсів), розкрито їх різнобічне значення. 

Мета розділу – дати можливість учням узагальнено представити такі особливості 

взаємодії природи і людини, як постійно зростаюча залежність людського суспільства 

від природних умов його існування, збільшення потреб у природних багатствах 

(особливо паливних), у чистій прісній воді, у нових площах родючих земель, і в той же 

час посилення взаємодії людини на природу і пов’язане з цим погіршення стану 

природного середовища, що викликає все більшу тривогу всього людства і кожного з 

нас. 

Важливо в цій темі показати сучасну ситуацію у взаємодії природи і суспільства, 

познайомити з можливостями нормалізації стану природи. При цьому одночасно 

узагальнюються знання і про суміжні предмети: біологію, екологію, природознавство. 

Встановлюються зв’язки і відносини між знаннями, набутими у різний час з різних 

предметів і тем. Вчителю доцільно розкрити  інформацію про міжнародну співпрацю 

держав з метою збереження природи і розумного використання її багатств. 

У програмі 7-го класу передбачено виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є 

обов’язковими для оцінювання. Більшість практичних робіт виконується на основі 

використання різноманітних тематичних карт атласу та контурних карт. Уміння 

працювати з різними за змістом картами є одним з найважливіших показників якості 

підготовки учнів при вивченні географії материків та океанів. Програмою передбачені 

також різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюється 

вибірково – за бажанням учителя та учнів. 

Для ефективного процесу навчання необхідною умовою є використання 

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

Необхідну інформацію для практичних робіт, досліджень, навчальних проектів можна 

отримати  за картографічними, енциклопедичними джерелами та використовуючи 

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

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

У 2015/2016 навчальному році при вивченні географії у 8-11 класах 

використовуватимуться інструктивно-методичні рекомендації 2012/2013 навчального 

року (http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji) та 

збірники програм, за якими працювали вчителі в минулому навчальному році, а саме: 

https://geografica.net.ua/
https://sites.google.com/site
http://geographer.com.ua/
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Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11. 

К.: «Перун»; 2005, 2006; 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. К.: 

Навчальна книга, 2005; 

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного 

циклу. Географія України. К.: Вікторія, 2009; 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. 

Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010. 

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

У рамках варіативної частини навчальних планів географія вивчається з 5-го по 

11-й класи, залежно від специфіки загальноосвітнього навчального закладу. Прикладом 

варіативних курсів є «Географія рідного краю» (5 клас) та інші курси, використання 

яких  дає змогу наблизитися до реалізації положень Міжнародної хартії географічної 

освіти. 

Краєзнавство забезпечує закріплення наукових географічних понять на основі 

вивчення своєї місцевості та допомагає наочному вивченню господарської діяльності 

населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до 

рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на 

географічну освіту. Навчально-методичне забезпечення географії рідного краю 

представлено краєзнавчими програмами та посібниками в кожному регіоні країни. 

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків 

з географії вчителям надають періодичні фахові видання: «Географія та економіка в 

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

 

Математика 

У 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів 

продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, 

Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження 

змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та 

розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України 

(www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_ 

programs/1349869088/). 

Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни, 

викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Так, з курсу математики в 

5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Учні не 

зобов’язані більше набувати умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі 

шляхом розгляду можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової 

події та ймовірності появи випадкової події. 

Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на 

побудову, у  зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні 

вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики в 7 класі 

відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії). 

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом 

навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано 

в програмі в розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів». 

Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичних курси: алгебра і геометрія. 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
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Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь виконання тотожних 

перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, 

достатніх для вільного їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а 

також для практичних застосувань математичного знання. Важливе завдання полягає в 

залученні учнів до використання рівнянь і функцій як засобів математичного 

моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на цій основі прикладних та 

інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль обґрунтувань математичних 

тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, формування різноманітних 

алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного мислення і алгоритмічної культури 

школярів. 

Основу курсу становлять перетворення цілих раціональних виразів. Важливо 

забезпечити формування умінь школярів вільно виконувати основні види перетворень 

таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та 

використання математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів. 

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Відомості про 

рівняння доповнюються поняттям рівносильних рівнянь. Процес розв’язування 

рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними йому 

рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні 

роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Розглядаються системи 

лінійних рівнянь з двома змінними. 

Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних 

задач. Важливе значення надається формуванню умінь застосовувати алгоритм 

розв’язування задачі за допомогою рівняння. 

У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять — поняття 

функції. Також вводиться поняття лінійної функції та її графіка. Ці відомості 

використовуються для графічного ілюстрування розв’язування лінійного рівняння з 

однією змінною, а також системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.
 

Функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи і розвивається в 

тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рівняннями і нерівностями. Властивості 

функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних 

уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння 

учнями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, 

поступово збільшується. Під час вивчення функцій значна увага має відводиться 

формуванню умінь будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за 

графіками функцій процеси, які вони описують, спроможності розуміти функцію як 

певну математичну модель реального процесу. 

Головна лінія курсу геометрії — геометричні фігури та їх властивості. 

Основними поняттями курсу є точка, пряма, площина, належати, лежати між. Перші 

три поняття — це основні геометричні фігури, а два останніх — основні відношення. 

Це неозначувані поняття — для них не формулюються означення, але їх зміст 

розкривається через опис, показ, характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а їх 

властивості встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень має усвідомити, що 

під час доведення теорем можна користуватися означеннями, аксіомами і раніше 

доведеними теоремами. 

Фігури, що вивчаються у 7 класі, — точка, пряма, відрізок, промінь, кут, 

трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур 

та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати. 

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки —означеннями, 

аксіомами, теоремами, основними методами доведення теорем. Поглиблюються і 

систематизуються відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута, 

площу, об’єм. 

У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та 
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геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні 

роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід 

зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком 

викладення матеріалу і певними спрощеннями. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах 

України». 

 

Інформатика 
У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма 

для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», складеною з розрахунку 

1 година на тиждень. Звертаємо увагу, що в програму внесено зміни, затверджені 

наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних 

програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня». Розвантажену та 

доопрацьовану програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН України: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

Таким чином у 7 класі учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть вивчати 

наступні розділи: 

 

Назва розділу Кількість годин 

Електронне листування 4 

Моделювання 3 

Алгоритми з повторенням і розгалуженням 9 

Табличний процесор 8 

Розв’язування компетентнісних задач 4 

Виконання індивідуальних навчальних проектів, у тому числі з 

використанням програмних засобів навчального призначення 

(математика, фізика, хімія, біологія, географія тощо) 

4 

Резерв 3 

Всього 35 

 

Зміни відбулися в програмі для учнів 7 класу в темі «Моделювання»: зменшено 

обсяг навчального матеріалу теми, а відповідно і кількість годин на її вивчення, 

зменшено кількість обов’язкових практичних робіт. За рахунок цього збільшено 

кількість часу на вивчення теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» та 

додано ще одну резервну годину. 

Рекомендуємо виконання практичної роботи № 2 «Побудова інформаційних 

моделей» поєднати з повторенням та закріпленням вмінь учнів працювати у 

графічному або текстовому редакторі, а між темами «Моделювання», «Алгоритми з 

повторенням та розгалуженням», «Табличний процесор» провести тісний зв’язок, 

продовживши формування вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графічні 

моделі в обраних вчителем середовищах для виконання алгоритмів та табличних 

розрахунків. 

Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з повторенням та 

розгалуженням» можна використовувати безкоштовні он-лайн сервіси: 

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

теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс); 

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

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність вивчення тем, 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
https://studio.code.org/
http://codecombat.com/


42 

визначених у навчальній програмі на свій розсуд. 

Новою для учнів та вчителів, які викладають інформатику в 7 класі, буде тема 

«Розв’язування компетентнісних задач», що є однією з важливих складових роботи в 

системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай 

передбачає сім етапів діяльності учнів: 

визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно 

ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, 

які задані в явному чи неявному вигляді; 

пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу 

при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, 

співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті); 

управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку; 

інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає 

невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук; 

оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, відбирає ресурси згідно з 

сформульованими чи запропонованими критеріями; 

створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, 

добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, 

обґрунтовує свої висновки; 

передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує 

повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та 

презентабельно. 

При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі 

опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або 

в одному середовищі, у 8 класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9 класі – 

кількох технологій або в кількох середовищах. 

Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання 

компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу. 

Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у 

інформатиці можна за покликаннями: 

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

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

Навчальний час, що відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується 

розподіляти таким чином: 

30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 

70 % навчального часу - на формування практичних навичок роботи з сучасною 

комп’ютерною технікою та ІКТ. 

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

практичних робіт. Тривалість виконання практичних робіт не повинна перевищувати 20 

хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів 

цієї вікової категорії). 

Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується 

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

meta.ua, ukrpost.net. Особливу увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці 

електронного листування, правилам безпечного листування. 

У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у навчально-

виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе 

загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних 

заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу 

учнів до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Рекомендуємо 

користуватися безкоштовними фільтрами та брандмауерами (з підтвердженням їх 

належності до комп’ютерних програм вільного використання) або тими, які доступні 

file:///C:/Users/kononenko/Desktop/Методичні%20ДЗСДО/ http:/www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf
http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full
http://www.і.ua/
http://mail.online.ua/
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для навчального закладу та забезпечують відповідний рівень захисту. Знайти 

інформацію про безпечний Інтернет можна на сайті 

www.google.com/intl/uk/goodtoknow//. 

Наголошуємо, що оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є 

обов’язковим для всіх учнів класу. Рекомендуємо звернути увагу на зазначену в 

пояснювальній записці до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів можливість оцінювання індивідуальних 

досягнень учнів методом «Портфоліо». 

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

навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

циклу» (2012 рік; автори: Г. Громко, Є. Іванов, В. Лапінський , В. Мельник, Ю. Пасіхов, 

В. Руденко), продовжують у 7 класі навчання за цією програмою. 

Для опанування інформатики у школах з поглибленим вивченням предметів 

математично-природничого циклу базовими є розділи: 

 

Назва розділу Кількість годин 

Інформація та її властивості 2 

Службове програмне забезпечення 4 

Основи інформаційної безпеки 2 

Мережеві технології 4 

Опрацювання даних у таблицях 8 

Комп’ютерне моделювання 2 

Алгоритмізація та програмування 5 

Виконання індивідуального проекту  

Резерв 5 

Усього  35 

 

Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізувати, обравши 

такі курси за вибором: 

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

Основи програмування (авт. С. Вапнічний, В. Зубик, В. Ребрина); 

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

«Хмарні сервіси Office 365» (авт. С. Литвинова, Г. Абросімова). 

Рекомендуємо популяризувати серед учнів 8-11 класів конкурси, пов'язані з 

розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-In, Google Summer of Code 

тощо), якщо це не вимагає фінансових витрат від навчального закладу, вчителя або 

учня та відбувається в рамках чинних Державних санітарних правил та норм 

«Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та 

режим праці учнів на персональних комп'ютерах». 

Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» схвалено навчальну програму з інформатики для учнів 10-11 класів 

інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів 

(авт. С. Іщеряков). 

http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow/
http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow/
http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow/
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У процесі проведення уроків з інформатики слід приділяти увагу патріотичному 

вихованню учнів, розкривати досягнення вітчизняної науки, українських вчених у 

розробленні обчислювальної техніки і фундаментальних основ кібернетики та 

інформатики. 

Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен ознайомитись та 

використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне 

проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться в листі 

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

матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів». 

Зазначаємо про неприпустимість зобов’язувати до використання програмного 

забезпечення для вивчення інформатики, що є платформно залежним або платним для 

загальноосвітнього навчального закладу, вчителя чи учня. Вчитель має право вибору 

конкретних програмних засобів. По можливості слід заохочувати використання 

вільного програмного забезпечення, зокрема офісного пакету ”ООо4kids”, що містить 

необхідний мінімум засобів для роботи в школі, а також доступний учням 

україномовний інтерфейс, офісного пакету LibreOffice та ін. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання: «Комп’ютер в школі та сім’ї», «Інформатика  та інформаційні технології в 

навчальних закладах», «Інформатика в школі». 

 

Фізика 

У 2015-2016 навчальному році в 7 класі розпочинається вивчення фізики за 

новою навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства № 664 від 

26.06.2012 року з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства № 585 від 

29.05.2015 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/ ). 

Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою 

загальноосвітньої школи.  У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс 

фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) 

рівні. 

Особливостями нової навчальної програми є: 

забезпечення логічної завершеності базового курсу фізики (7-9 кл.) через 

орієнтацію його змісту на формування в учнів здатності і готовності до застосування 

фізичних знань у практичних життєвих ситуаціях, підкреслення універсального 

характеру законів збереження в природі, демонстрацію історичного шляху розвитку 

фізичної картини світу, ролі фізики як фундаментальної теорії сучасного 

природознавства, техніки і технологій; 

збільшення кількості годин на вивчення базового курсу (наприклад, у 7 класі 

відводиться 70 навчальних годин, 2 години на тиждень); 

посилення компетентнісного підходу у формуванні змісту фізичної освіти на 

основі компетентнісної спрямованості вимог до рівнів навчальних досягнень учнів. Це 

в свою чергу зумовлює привнесення у зміст навчання фізики елементів, засвоєння яких 

орієнтоване на використання методів і форм активного навчання фізики, зокрема 

навчальних проектів, що спрямовані на формування предметної та ключової науково-

природничої компетентностей учнів. З цією метою в програмі запропоновано 

орієнтовні теми навчальних проектів і зазначено кількість навчальних годин, що 

виділяється на цей вид навчальної діяльності учнів; 

вилучення зі змісту освіти другорядних елементів, як правило, інформаційного 

спрямування і зменшення кількості дидактичних одиниць, засвоєння яких має 

репродуктивний характер або спрямоване на запам’ятовування; 

розширення академічної свободи вчителя шляхом надання йому можливості 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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вносити корективи в планування навчального процесу, перерозподіляти навчальні 

години між темами, орієнтуючись на особливості побудови авторських методичних 

систем; 

пом’якшення вимог до обов’язковості виконання фронтальних лабораторних 

робіт, враховуючи наявну матеріально-технічну базу фізичних кабінетів, не знижуючи 

при цьому вимог до експериментальної підготовки учнів (результати виконання однієї з 

робіт до кожного розділу повинні бути обов’язково оцінені). 

Для 7 класу в таблиці  1 подано кількість годин, мінімальну кількість тематичних 

та лабораторних робіт, що оцінюються. 

Таблиця 1. 

Клас 
Річна кількість 

годин 

Кількість годин 

на тиждень 

Мінімальна 

кількість 

тематичних робіт 

Мінімальна кількість 

лабораторних робіт, 

що оцінюються 

7 70 2 4 4 

 

Перехід від знаннєвої парадигми навчання до навчання, заснованого на 

компетентностях, не означає протиставлення знань і компетентностей. Компетентність 

включає в себе знання й уміння, але не як формальну суму, а як інтегровану здатність 

застосовувати ці знання й уміння не тільки у «типових» навчальних ситуаціях, а й у 

більш широких життєвих. 

Для формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі 

навчання фізики треба використовувати такі методи і форми організації навчального 

процесу, завдяки яким забезпечується мотивація навчання, стимулювання 

пізнавального інтересу, розвиток інтелектуальної й творчої діяльності учнів, 

формуються прийоми розумової діяльності, навички самооцінки і самоаналізу. 

Предметна компетентність як особистісна характеристика учня передбачає 

реалізацію системи вимог, якими є предметні компетенції: 

знати і розуміти основи фізичного тезаурусу (поняття, величини, закони, 

закономірності, моделі, формули, рівняння) для опису й пояснення основних фізичних 

властивостей та явищ довкілля, засад сучасного виробництва, техніки і технологій; 

уміти застосовувати методи наукового пізнання і мати навички проведення 

дослідів, вимірювань, опрацьовувати дані (обчислення, побудова графіків), 

розв’язувати фізичні задачі; використовувати набуті знання в повсякденній практичній 

діяльності; 

виявляти ставлення й оцінювати історичний характер знань з фізики, внесок 

видатних учених, роль і значення знань для пояснення життєвих ситуацій, застосування 

досягнень фізики для розвитку інших природничих наук, техніки і технологій, 

раціонального природокористування та запобігання їх шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище й організм людини. 

Одним із ефективних засобів формування компетентностей є проектна діяльність. 

Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу 

діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів, під керівництвом 

учителя. У процесі вивчення того чи іншого розділу фізики окремі учні або групи учнів 

упродовж певного часу (наприклад, місяць або семестр) розробляють навчальні 

проекти. Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової 

діяльності учнів, допомагає у визначенні мети та завдань навчального проекту, 

орієнтовних прийомів дослідницької діяльності та пошук інформації для розв’язання 

окремих навчально-пізнавальних задач. Форму подання проекту учень обирає 

самостійно, або разом із учителем. Він готує презентацію отриманих результатів і 

здійснює захист свого навчального проекту. Захист навчальних проектів, обговорення й 

узагальнення отриманих результатів відбувається на спеціально відведених заняттях. 

Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за самостійно виконане 
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учнем завдання. Кількість таких оцінювань може бути довільною. 

Розв’язування фізичних задач – ще один дієвий засіб формування предметних і 

ключових компетентностей учнів з фізики. Треба підкреслити, що в умовах особистісно 

орієнтованого навчання важливо здійснити відповідний добір фізичних задач, який 

враховував би пізнавальні можливості й нахили учнів, рівень їхньої готовності до такої 

діяльності, розвивав би їхні здібності відповідно до освітніх потреб. За вимогами 

компетентнісного підходу вони повинні бути наближені до реальних умов 

життєдіяльності людини, спонукати до використання фізичних знань у життєвих 

ситуаціях, щоб учні розв’язуючи їх, могли добирати факти й знання із різних розділів 

фізики і суміжних наук для пояснення явища; застосовувати фізичні моделі, 

дослідницькі стратегії; демонструвати рівень сформованості інтелектуальних умінь 

(доводити та обґрунтовувати), а також демонструвати готовність застосовувати свої 

знання в нових ситуаціях; встановлювати зв’язок між окремими знаннями й критично 

оцінювати ситуацію; виявляти дослідницькі уміння; оцінювати свої дії і рішення тощо. 

Упровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення технологій 

контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. Контрольно-оцінна діяльність 

учителя, наразі трансформується з контролю й оцінювання предметних знань, умінь і 

навичок у бік оцінювання компетентностей – готовності і здатності учнів застосовувати 

здобуті знання і сформовані навички у своїй практичній діяльності. 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної 

методичної преси: у журналах «Фізика та астрономія в рідній школі» (видавництво 

«Педагогічна преса»), «Фізика в школах України» (видавнича група «Основа»), у 

науково-популярних журналах для школярів – «Колосок», «Фізика для допитливих», 

«Школа юного вченого», «Світ фізики», «Країна знань»  тощо. 

У нагоді учителям стануть такі інформаційні ресурси: 

http://www.nas.gov.ua 

http://kyivenergo.ua/shco_take_energoefektivnist 

http://7chudes.in.ua/ 

http://www.expocenter.com.ua/ 

 

Хімія 

У 2015/2016 навчальному році в 7 класі розпочинається вивчення хімії за новою 

навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства № 664   від 26.06.2012 

року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 

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

Нова програма з хімії для 7 – 9 класів, порівняно з програмою 2005 року, має 

низку особливостей. 

Так, програмою 7 класу не передбачено вивчення теми «Прості речовини метали і 

неметали», оскільки в старшій школі вивчають хімію елементів, у тому числі   Феруму. 

Натомість вивчатимуться теми «Кисень» і «Вода», що дає змогу ознайомитися з 

прикладами простої і складної речовини. У цих темах даються уявлення про оксиди й 

гідроксиди, що створює фактологічне підґрунтя для подальшого вивчення 

періодичного закону в 8 класі. 

Також зазнала змін Традиційна практична робота з добування кисню. Зазвичай  у 

якості вихідної речовини для добування кисню використовували калій перманганат. 

Даний реактив віднесено до прекурсорів, а відтак його використання в школах 

заборонене. Тому добування кисню з калій перманганату змінено на добування цього 

газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду, а вивчення його властивостей 

обмежено лише доведенням його наявності  (практична робота № 4 «Добування кисню 

з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності»). 

Ознайомлення зі структурою періодичної системи  перенесено у 8 клас, де 

вивчається періодичний закон, зв'язок між розміщенням елемента в періодичній 

http://www.nas.gov.ua/
http://kyivenergo.ua/shco_take_energoefektivnist
http://7chudes.in.ua/
http://www.expocenter.com.ua/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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системі та його валентністю. Питання про основний і збуджений стан атомів 

вивчатиметься на прикладі атома Карбону в 9 класі, в темі «Початкові поняття про 

органічні сполуки». 

Структура програми для 8 класу зазнала найбільших змін  порівняно з програмою 

2005 року. Традиційно спершу вивчали  основні класи неорганічних сполук, що 

слугувало фактологічним підґрунтям   для вивчення періодичного закону й будови 

речовин. За такої послідовності теоретичні знання стають самоціллю для основної 

школи, оскільки застосовуватимуться вони будуть лише в старшій школі під час 

вивчення хімії елементів. 

Нова структура програми дає змогу  розгорнуто вивчати неорганічні сполуки на 

основі знань про будову речовин і періодичний закон, оскільки зміст курсу 7 класу 

забезпечує для цього мінімальні знання про оксиди, основи, кислоти. Отже, на початок 

винесено теоретичний матеріал про періодичний закон, будову атома, хімічний зв’язок,  

будову речовин і кількість речовини. Така послідовність має сприяти глибшому 

розумінню й усвідомленому вивченню складу, будови і властивостей неорганічних 

речовин. 

Періодичний закон і періодична система вивчатимуться на прикладі обмеженої 

кількості хімічних елементів – перших двадцяти. У зв’язку з тим, що явище 

радіоактивності, стабільні й радіоактивні елементи вивчаються в курсі фізики, визнано 

недоцільним залишати ці питання в курсі хімії. 

Послідовність тем у 9 класі, порівняно з програмою 2005 року, не змінено: 

вивчаються розчини, хімічні реакції, найважливіші органічні сполуки. В курсі даються 

загальні поняття про органічні сполуки, оскільки основна школа має забезпечити 

базову хімічну підготовку всіх учнів, разом із тими, чиє подальше життя не буде 

пов’язане з цим предметом і які не вивчатимуть органічні речовини  у старшій школі. 

Органічні сполуки розглядаються в курсі основної школи в обмеженому обсязі, на рівні 

молекулярного складу, без вивчення явища ізомерії, що дає змогу уникнути складання 

складних для засвоєння структурних формул сполук. Із змісту програми вилучено 

питання про нуклеїнові кислоти, які докладно вивчають у курсі біології. Натомість  

життєво важливими є знання про природні джерела вуглеводнів, склад природного 

газу, нафти, кам’яного вугілля й основні способи їх переробки. 

Розвантаження навчальної програми з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів здійснено за такими напрямами: 

у 8 класі конкретизовано зміст навчального матеріалу та вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів у розділі «Повторення найважливіших питань курсу 

хімії 7 класу»;  у темі «Основні класи неорганічних сполук» додано матеріал про 

амфотерні сполуки (включення амфотерних сполук не ускладнює вивчення 

навчального матеріалу, а більше пов’язує його з попередньо вивченим, оскільки 

хімічний склад і властивості речовин логічно пов’язуються з розміщенням хімічних 

елементів у періодичній системі); 

у 9 класі  у змісті навчального матеріалу теми «Початкові поняття про 

органічні сполуки» уточнено, що вивчаються  тільки перші 10 гомологів метану; 

у рубриці «Домашній експеримент» зменшено кількість  дослідів (у 7 класі з 

п’яти до трьох, у 9 класі – з чотирьох до двох) та спрощено зміст робіт з огляду на 

техніку безпеки під час виконання деяких дослідів і необхідні для цього матеріали; 

в усіх класах введено нову рубрику «Навчальні проекти», у якій наведено 

орієнтовні теми проектів. Учитель та учні можуть пропонувати  власні теми. 

Метод проектів, орієнтований на творчу самореалізацію особистості в процесі 

самостійної роботи учнів під керівництвом учителя, відіграє активну роль у 

формуванні ключових компетентностей учня, оскільки потребує самостійного здобуття 

знань, придбання умінь у виконанні практичних дій. 

Учень(учениця) має обрати одну з запропонованих тем і виконати протягом 
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навчального року щонайменше один проект самостійно або у групі учнів. Зважаючи на 

те, що усі теми проектів мають міжпредметний характер, головним стає уміння 

пов’язати набуті в різних курсах знання і застосувати їх на практиці. 

Перед початком проектної роботи, для її ефективної організації, слід пояснити 

учням алгоритм його виконання: визначити проблему, що буде вивчатися; 

спроектувати роботу; знайти інформацію; провести дослідження; презентувати роботу; 

створити портфоліо. Форма представлення (презентація) результатів проекту може 

бути різною: як у друкованому або мультимедійному вигляді, так і у вигляді вистав 

(вечорів), уроків-конференцій. 

Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за самостійно 

виконане учнем завдання чи  особистий внесок у груповий проект  або за повноту 

розкриття теми дослідження й презентацію  індивідуального проекту: 

бали низького рівня учень( учениця) отримує у разі подання роботи (або частини 

роботи) реферативного характеру, без визначення мети й завдань проекту, а також без 

висновків за його результатами; 

бали середнього рівня - за фрагментарну участь у дослідженні, хоча й за умови її 

вчасного виконання; 

бали достатнього рівня -  за правильне виконання своєї частини роботи у разі, 

якщо він не брав участі в підсумковому обговоренні і формулюванні висновків за 

результатами дослідження; 

бали високого рівня -  за  дослідження з повним розкриттям теми, належним 

оформленням роботи і презентацією індивідуального проекту або точного, вчасного 

виконання своєї частини спільного дослідження, визначенні мети і завдань, активній 

участі в аналізі результатів і формулюванні висновків. 

Захисту проектів можна присвятити частину відповідного за змістом уроку або 

окремий урок. У такому разі в класному журналі у графі «Зміст уроку» робиться запис: 

«Представлення результатів навчального(их) проекту(ів)» із зазначенням його(їх) 

тематики. У випадку виконання навчального проекту на уроці у класному журналі 

робиться запис «Навчальний проект» із зазначєнням його теми. 

До прикладу, у 7 класі в темі «Початкові хімічні поняття» одна із передбачених 

тем навчального проекту — «Речовини і хімічні явища в літературних творах і 

народній творчості». Для розкриття теми необхідні знання з хімії, літератури (як 

української, так і зарубіжної), іноземної мови, історії, географії, музичного і 

образотворчого мистецтва, біології, трудового навчання. Вид діяльності учнів у ході 

виконання проекту за цією темою залежить від бажання учнів і учителя. Цей 

навчальний проект може бути, наприклад: творчим — тематичний вечір за змістом 

фольклорних творів; рольовим — вивчення технології одного з народних промислів і 

літературних джерел, де цей промисел згадується; дослідницьким — вивчення зміни 

забарвлення деревини при обробці її розчинами різних хімічних сполук; 

інформаційним — порівняння творів   літератури, музичного образотворчого мистецтва 

різних народів, де є інформація про речовини і хімічні процеси; практико-орієнтованим 

— визначення барвників природного походження, що можуть застосовуватися для 

фарбування тканини, крейди, яєць-крашанок тощо. Який саме проект виконувати – 

дослідницький, творчий, інформаційний тощо – обирають учні. Представлення 

результатів таких різнопланових проектів на одну тему можна запланувати на одному 

уроці або провести у позаурочний час. 

Така форми навчання хімії є найбільш ефективною. ЇЇ запровадження передбачає 

організацію пізнавальної діяльності школярів як на уроці так і в позаурочний час. Це 

вимагає додаткової роботи учителя: інструктажу учнів щодо виконання теоретичної 

роботи чи хімічних дослідів, організації й поетапного контролю виконання проекту. 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної 

методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній школі» (видавництво 
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«Педагогічна преса»), «Хімія. Шкільний світ», «Хімія» (видавнича група «Основа»), у 

науково-популярних журналах для школярів – «Колосок», «Хімія для допитливих», 

«Країна знань»  тощо. 

 

Біологія 

У 2015/2016 навчальному році біологія в загальноосвітніх навчальних закладах 

вивчатиметься за такими навчальними програмами: 

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

закладів, затверджена наказом Міністерства №664  від 06.06 2012 р.  зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585 

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

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія.               

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

8-9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм 

для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів 

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

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.; 

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, 

рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних 

закладах: 

7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з 

біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.; 

5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку (І частина) для 

організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, є 

орієнтовною і може бути змінена вчителем. 

Навчальні програми передбачають проведення шкільних екскурсій. Учитель має 

право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього резервні 

години або години  навчальної практики. 

Особливості вивчення біології в  2015/2016 навчальному році пов’язані з тим, що 

курс «Біологія тварин» вивчатимуть одночасно  як учні 7-х так  і учні 8-х класів, але за 

різними навчальними програмами. Учні 8-х класів вивчатимуть біологію тварин за 

програмою 2005 року, а учні 7-х класів – за новою програмою з біології, яка 

відрізняється від програми 2005 року структурою і підходами до вивчення біології 

тварин. 

За програмою 2005 року  формування  системи знань про тваринний світ 

здійснювалось у процесі вивчення загальних характеристик таксонів: типів, класів, 

рядів. Значна увага приділялась вивченню класифікації тварин. Такий підхід 

зумовлював перевантаження навчального матеріалу надмірною деталізацією. Нова 

програма зосереджує увагу на вивченні тільки тих біологічних особливостей тварин, 

які мають пристосувальне значення до їхнього середовища існування та способу життя 

і передбачає тільки ознайомлення з поняттям класифікації тварин. Формування системи 

знань про тваринний світ за новою програмою здійснюється «від загального, через 

конкретне, до загального». 

У вступі вивчаються ознаки, що властиві всім тваринам і відрізняють їх від інших 

груп організмів (рослин, грибів, бактерій). Конкретизація знань щодо будови і 

життєдіяльності тварин здійснюється у процесі вивчення теми «Різноманітність 

тварин», зміст якої передбачає ознайомлення з біологічними особливостями тварин, 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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певних систематичних груп. Групи тварин для вивчення відібрано з урахуванням 

чуттєвого досвіду дітей цього віку. За новою програмою не вивчаються найпростіші, 

оскільки одноклітинні організми розглядались у курсі біології 6 класу. Не вивчаються 

також ознаки плоских та круглих червив. Натомість змістом програми передбачено 

вивчення паразитичних безхребетних тварин, що дозволяє ознайомити учнів з 

особливостями паразитичних червів, комах, кліщів тощо і зосередити їхню увагу на 

питаннях профілактики паразитарних захворювань людини. Не вивчаються загальні 

ознаки хордових тварин. 

Ознайомлення з тваринами певної групи має розпочинатись з вивчення способу 

їхнього життя, у зв’язку з чим вивчаються особливості будови та процесів 

життєдіяльності. Увага зосереджується на ознаках, які відрізнять тварин певної групи 

від інших. Вивчення цієї теми має бути позбавлено надмірної детальної інформації про 

внутрішню будову та систематику тварин.  Розглядаючи питання різноманітності 

тварин, необхідно знайомити учнів з тваринами, поширеними в Україні і особливо з 

місцевими видами. Зробити вивчення цього питання цікавим і наочним допоможуть 

ресурси Інтернету. До прикладу, Просвітницька інтернет-програма "Молюски", 

розроблена співробітниками лабораторії малакології Державного природознавчого 

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

У темі «Процеси життєдіяльності тварин» поглиблюються знання учнів про 

процеси життєдіяльності та їх значення для організму, формування  яких 

здійснювалось на уроках природознавства і в курсі біології 6 класу. Розглядаються 

найбільш загальні закономірності функціонування тваринного організму з акцентом на 

функціональному значенні органів та фізіологічних систем у забезпеченні основних 

процесів життєдіяльності. Зміст теми є пропедевтичним і створює підґрунтя для 

засвоєння курсу біології 8 класу, що важливо, оскільки новою програмою з біології 

передбачена менша кількість годин на вивчення біології людини (70 годин замість 

105 годин за навчальною програмою 2005 року). Практичні роботи даної навчальної 

теми спрямовані на здійснення учнями порівняльного аналізу будови систем органів 

тварин різних груп у взаємозв’язку з ускладненням їхніх функцій як результатом 

адаптації та еволюційного розвитку. 

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

біології тварин тема «Поведінка тварин», у якій розглядаються біологічні основи 

поведінки тварин, питання їхньої комунікації, значення поведінки для пристосування 

тварин до умов існування. Вивчаючи форми поведінки тварин, необхідно звертати 

увагу на причини такої поведінки, її становлення в процесі індивідуального розвитку, 

значення для виживання особини, еволюційний розвиток. Змістом теми передбачено 

виконання  практичної роботи з використанням відеоматеріалів. Учитель може обрати 

одну з двох запропонованих тем роботи: або визначення форм поведінки, або 

визначення типів угруповань тварин, або поєднати в одній роботи обидві тематики. 

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

поняття про популяцію. У новій програмі, на відміну від змісту цієї теми  в програмі 

2005 року, узагальнюються знання учнів отримані на уроках природознавства про 

чинники середовища, ланцюги живлення, потік енергії в екосистемах, співіснування 

організмів в екосистемах. 

У процесі вивчення біології тварин важливо продовжувати розвивати 

пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну роботу з різними джерелами 

інформації: науково-популярною літературою, відеоматеріалами, ресурсами Інтернету 

тощо. Позитивно мотивують навчальну діяльність школярів і методи навчання такі як:  

фауністичні спостереження, дослідження у природі, виконання елементарних дослідів, 

розв’язання проблемних завдань, створення міні-проектів. 

Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використання  завдань, 

виконуючи які, учні зможуть набути умінь самостійного вивчення природи, навчитись 

http://www.pip-mollusca.org/
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застосовувати знання у нетипових ситуаціях, розв’язувати завдання, що пов’язані з 

власною життєдіяльністю, навчитись формулювати оцінні судження, виявляти 

ставлення до тваринного світу та живої природи. 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної 

методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній школі» (видавництво 

«Педагогічна преса»), «Біологія. Шкільний світ», «Біологія» (видавнича група 

«Основа»), у науково-популярних журналах для школярів – «Колосок», «Біологія для 

допитливих», «Юний натураліст», «Країна знань»  тощо. 

 

Основи здоров’я  

Вивчення предмета «Основи здоров’я» в 2015/2016 навчальному році 

здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

5-7 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 

5– 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013; 

8-9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 

5–9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Типових навчальних 

планів для загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено: 

у 5–7 класах – 1 год. на тиждень; 

у 8–9 класах – 0,5 год. на тиждень. 

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок 

варіативної складової навчального плану. У такому разі вчитель використовує чинну 

програму, збільшуючи на власний розсуд кількість годин на вивчення окремих тем 

програми. 

У 2015/2016 навчальному році продовжується впровадження нової навчальної 

програми  з основ здоров’я, за якою тепер навчатимуться учні 5-х – 7-х класів. 

Особливістю нової програми  є включення в її зміст видів діяльності учнів таких як 

моделювання поведінки, відпрацювання алгоритму дій, створення соціальної реклами, 

оцінка та самооцінка тощо. Такі види діяльності є обов’язковими елементами уроку, і 

саме вони забезпечують реалізацію компетентнісного підходу, оскільки інтегрують 

здатність застосовувати  знання й уміння не тільки у «типових» навчальних ситуаціях, а 

й у більш широких життєвих. 

Відповідно до нової навчальної програми результатом навчання має бути 

розвиток здоров’язбережувальних компетенцій учнів. У зв’язку з цим необхідним у 

навчальному процесі є використання системи завдань, спрямованої  на оволодіння 

учнями здоров’язбережувальними компетенціями, що передбачають розвиток життєвих 

і спеціальних здоров’язбережувальних навичок. Важливою темою 7 класу є 

профілактика вживання психоактивних речовин та захворювань, що набули 

соціального значення (туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу). 

Сучасні умови життя підвищують вимоги до якості освіти, до вмінь молодих 

людей гнучко реагувати на зміни і вирішувати проблеми. Програмою передбачено 

формування в учнів таких навичок як прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого 

та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння 

негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток 

співчуття і відчуття себе як громадянина. Такі життєві навички, здобуті дітьми на 

уроках з основ здоров’я, допоможуть їм досягати успіху як у навчанні, так і в житті. 

Для цього  треба скоординувати зусилля школи, сім’ї та громади на формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, формування культури здоров’я з 

відповідними ціннісними орієнтаціями. 

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителям слід звернути особливу увагу 

на відповідність їх змісту віковим особливостям,  навчальним можливостям та 

реальним потребам учнів. Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за 



52 

схемою «знання» — «уміння» — «ставлення» - «життєві навички» сприятиме 

формуванню мотивації учнів щодо здорового способу життя. 

Постійної уваги учителя заслуговує співпраця з батьками, дорослими членами 

сім’ї. Слід звернути увагу учнів і батьків на співпрацю при виконанні завдань, 

спрямованих на моделювання здоров’язбережувальних компетенцій дітей. Програмою 

7 класу передбачена  участь дорослих у виконанні таких завдань (позначені в чинній 

програмі *): моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів, складання 

рейтингу телепередач. 

Суттєву допомогу учителям для підвищення фахового рівня та в підготовці до 

уроків надає портал превентивної освіти (http://www.autta.org.ua/). Він містить 

методичні розробки, що допоможуть  провести цікавий урок з основ здоров'я, класну 

годину, позакласний захід або батьківські збори з профілактичної тематики. 

 

Предмети художньо-естетичного циклу 

7 клас 

Учні 7-х класів опановуватимуть зміст загальної мистецької  освіти за програмою 

«Мистецтво», що включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче 

мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». 

Цілісна структура програми, що передбачає єдиний тематизм за роками навчання 

(однаковий як для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, 

так і для інтегрованого курсу), у 7 класі представлена темою року «Мистецтво: діалог 

традицій і новаторства». Якщо в попередніх класах основної школи учні засвоювали 

особливості мови різних видів мистецтва, палітру мистецьких жанрів, то в 7 класі вони 

мають ознайомитися з новітніми явищами в мистецтві в єдності традицій і новаторства. 

Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, адже  змістове 

наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків програми: 

предметів «Музичне мистецтва» і «Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу 

«Мистецтво». 

Особливістю навчальної програми є варіативність художнього наповнення  

змісту:  учитель самостійно може обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації 

завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями ключових і предметних 

компетентностей, визначених програмою. 

Вивчаючи музичне мистецтво, учні 7 класу знайомляться з різними видами 

аранжувань народної та академічної музики, особливостями відображення етнічних 

мотивів у класичній і сучасній музиці та  особливостями сучасних музичних явищ: 

джаз, рок, поп, авторська пісня. 

Вивчаючи образотворче мистецтво, учні 7 класу опановуватимуть своєрідність 

мистецтва архітектури, зокрема пам'ятками рідного краю, України; видами 

декоративно-прикладного мистецтва:  розписом, вишивкою, писанкарством, 

витинанкою, народною іграшкою тощо, а також різними видами дизайну - графічного, 

промислового,  ландшафтного,  арт-дизайну. 

На уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» учні мають ознайомитися з 

різними видами аранжування народної та академічної музики, особливостями 

відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці, сучасних музичних явищ 

- джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та різних видів дизайну;своєрідністю 

мистецтва архітектури, зокрема на прикладі архітектурних пам'яток України, рідного 

краю,  видів декоративно-прикладного мистецтва. 

 

Фізична культура 

Розподіл годин та навчальні програми 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 

2015/2016 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній 

http://www.autta.org.ua/
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складовій передбачено: 

1-4 класи – 3 години на тиждень; 

5-9 класи – 3 години на тиждень; 

10-11 класи – 2 години на тиждень; 

10-11 класи спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень. 

Години з фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

При складанні календарного планування на навчальний рік слід враховувати 

місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу тощо. 

У 2015/2016 навчальному році вивчення фізичної культури здійснюватиметься за 

навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: 

1-4 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів.                     

1-4 класи» (авт. Т. Круцевич, В. Єрмолова та ін., 2011); 

5-7 класи – «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. Т. Круцевич та ін.); 

8-11 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів.                     

5-11 класи» (за ред. С. Дятленка, розміщено на сторінці http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/educational-programs/); 

спеціальна медична група 1-4 класи «Фізична культура для спеціальної медичної 

групи. 1-4 класи (авт. В. Майєр, 2006); 

спеціальна медична група 5-9 класи «Фізична культура для спеціальної медичної 

групи. 5-9 класи» (авт. В. Майєр, В. Деревянко); 

спортивний профіль – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи» (авт. В. Єрмолова та ін.). 

Організація навчально-виховного процесу 

Управління навчально-виховним процесом із фізичної культури та позаурочною 

фізкультурно-оздоровчою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах 

відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 

№ 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового 

спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах 

України». 

Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться вчителем 

фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, 

керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо (далі – фахівець з фізичної культури і 

спорту). 

До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли 

обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та 

Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України від 17.08.2009 за № 772/16788, не мають протипоказань 

щодо стану здоров'я, у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять 

фізичною культурою. 

На уроках з фізичної культури повинні бути присутніми учні  незалежно від рівня 

фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово 

звільнені від занять. 

Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать 

до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює 

вчитель. 

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому 

законодавством порядку. Учні, які не пройшли медичного обстеження, не 

допускаються до фізичного навантаження на навчальних заняттях. 

Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 класах 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
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загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). За наявності можливостей 

уроки фізичної культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо. 

При формуванні розкладу навчальних занять на тиждень не рекомендується 

здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. 

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за 

умови, що температура повітря не нижча: 

8°С – для учнів 1-2 класів; 

8°С - -11°С – для учнів 3-4 класів; 

12°С – для учнів 5-7 класів; 

-12°С - -15°С – для учнів 8-11 класів. 

Планування навчально-виховного процесу 

Рівень якості навчально-виховного процесу з фізичної культури в 

загальноосвітньому навчальному закладі значною мірою залежить від планування. 

Планування навчального матеріалу з фізичної культури має свої особливості. По-

перше, матеріал з фізичної культури, на відміну від інших предметів, викладено не в 

порядку послідовного вивчення, а «за школами» або темами (в 1-4 класах) і модулями 

(в 5-11 класах). По-друге, під час планування варто зважати на такі об’єктивні фактори, 

як наявність спортивного залу (майданчика), інвентарю та обладнання, погодні умови 

тощо. Правильно спланувати навчальну роботу з фізичної культури означає 

передбачити зміст, форми і методи цієї роботи, урахувати вікові, психологічні і статеві 

особливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан 

здоров’я тощо. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» в 5-11 класах навчальний 

заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення 

засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного 

класу до кожного варіативного модуля. 

Медико-педагогічний контроль 

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід`ємна частина 

навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому 

навчальному закладі, що включає заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та 

ефективність фізичної культури. Він входить до обов’язкових функцій педагогічних 

працівників навчального закладу і відбувається відповідно до спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 

20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів». 

 

Орієнтовна кратність проведення спеціалістами  

медико-педагогічного спостереження  

за уроками фізичної культури 

Посада контролюю-

чого 

Мінімальна кількість разів 

Мета перевірки на 

місяць 

протягом 

семестру 

протягом 

навчаль-

ного року 

Директор школи * 
 1 2–3 

адміністративне 

інспектування 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи * 
 1 2–3 

методичне 

інспектування 



55 

Заступник директора 

з виховної роботи * 1 4 8 
оздоровчо-виховна 

робота 

Класні керівники ** 

1  4 8 

відвідування учнями 

уроків, 

дисциплінованість, 

успішність учнів 

Медичний персонал 

** 

1 3 6 

МПК*** за змістом і 

методами проведення 

уроків фізичної 

культури, за 

відповідністю 

фізичного 

навантаження 

функціональним 

можливостям учнів 

 

* Для однієї паралелі класів. 

** Для кожного класу. 

*** МПК – медико-педагогічний контроль. 

Організація занять з учнями підготовчої та спеціальної медичної групами 

Розподіл учнів на медичні групи здійснюється відповідно до Інструкції про 

розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним 

наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.2009 № 518/674. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної 

груп відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затверджуються наказом керівника навчального закладу на 

поточний рік і доводяться до відома класного керівника, учителя фізичної культури. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують 

обов’язкові уроки фізичної культури. Заняття проводяться за загальною програмою 

фізичної культури, але з можливою затримкою складання відповідних нормативів. 

Оцінювання учнів – за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. 

Рекомендовані заняття у фізкультурно-оздоровчих групах загальної фізичної 

підготовки, прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях – за додатковим 

дозволом лікаря. 

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної 

медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і 

вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна 

виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за 

сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року виставляється 

«зараховано». 

Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп 

організовуються два додаткові заняття, які за навчальними програмами «Фізична 

культура для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів.               

1-4 класи» (авт. В. Майєр) та «Фізична культура для спеціальних медичних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» (авт. В. Майєр, В. Деревянко) 

проводить учитель фізичної культури. 

До спеціальної медичної групи відносяться учні зі значними відхиленнями в стані 

здоров’я, фізичного розвитку і діяльності основних функціональних систем постійного 

або тимчасового характеру, що потребують суттєвого обмеження фізичного 

навантаження. У спеціальній медичній групі навчаються учні з показниками в стані 

здоров’я як стійкого короткотривалого характеру (відмовлення рухомості суглобів 
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після травми, тощо). Тому основною формою організації навчальної діяльності є 

індивідуальний підхід сумісний з груповим. Це завдання вирішується за рахунок 

диференціації методики (різні вихідні положення, ступені напруження, амплітуди рухів 

тощо). 

Списки учнів, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи, 

затверджуються наказом директора навчального закладу з вказівкою діагнозу 

захворювання і терміном перебування в ній. Також затверджуються розклад занять 

групи і прізвище вчителя (керівника групи), який має відповідну фахову підготовку. 

Група включає 12–15 учнів. На тиждень проводиться не менше 2-х занять у 

позакласний час по 45 хвилин. При несприятливих кліматичних умовах (при 

температурі нижчій за 10 градусів і вітряній погоді) тривалість уроку скорочується до 

35 хвилин, щоб запобігти переохолодженню. 

Формування групи здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я. Можливе 

об’єднання в групу учнів з різними захворюваннями тому, що характер 

пристосування до фізичних 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 повинні обов’язково займатися на 

загальних уроках фізичної культури у відповідному одязі і взутті. Вони беруть 

участь у підготовчій та заключній частинах уроків, закріплюють матеріал вивчений на 

заняттях у групі, а при стійкому покращенні стану здоров’я виконують елементи рухів 

основної частини зі значним зниженням фізичних навантажень, без затримки дихання, 

виключаючи стрибки, психоемоційне навантаження (елементи змагань). 

Фізичні вправи прикладного й професійного спрямування не виключаються, але 

обов’язково виконуються з урахуванням пристосування організму учнів до подібних 

навантажень. Учні спеціальної медичної групи повинні перебувати під постійним 

лікарсько-педагогічним та батьківським контролем і бути обізнаними з елементами 

самоконтролю за станом власного здоров’я. 

Навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної групи, які на 

момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 

Безпека життєдіяльності під час занять фізичними вправами 

Навчальний предмет «Фізична культура» належить до найбільш 

травмонебезпечних. Тому вчителям потрібно особливу увагу звернути на безпеку 

життєдіяльності під час проведення занять. 

На кожному уроці з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах з 

учнями обов'язково проводяться відповідні інструктажі (вступний, первинний, 

позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності. Про проведення інструктажу 

робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності для учнів» та на сторінці про зміст уроку предмета «Фізична культура» 

у класному журналі). 

Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті 

спортивні майданчики – переносною аптечкою). 

Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури і спорту на 

відкритому повітрі у зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами приймають 

учителі фізичної культури (наказ МОН від 01.06.2010 № 521). 

Усі спортивні снаряди, спортивне обладнання та інвентар, що використовуються 

під час проведення занять з фізичної культури і спорту згідно з чинним переліком 

типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для 

загальноосвітніх навчальних закладів, що визначається Міністерством освіти і науки 

України, повинні бути справними і надійно закріпленими. 

Металеві конструкції, що прикріплюють обладнання на спортивних майданчиках 

(волейбольні сітки, баскетбольні щити, гандбольні, футбольні ворота тощо), мають 
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бути жорстко закріплені і не повинні мати пристроїв, небезпечних для гравців. 

Виконувати гімнастичні вправи на спортивних снарядах учні повинні лише в 

присутності вчителя або фахівця з фізичної культури і спорту, а складні елементи і 

вправи – під наглядом учителя або фахівця з фізичної культури і спорту. 

Під час проведення занять на відкритому повітрі в сонячну спекотну погоду 

учням необхідно мати легкі головні убори. 

Заняття з навчання плаванню проводять тренери. Учителі фізичної культури в 

цьому разі виконують функцію помічника тренера і беруть участь у процесі навчання 

та організації занять. 

 

Трудове навчання (технології). Креслення 

Навчальні плани та програми 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 

вивчення трудового навчання у 2015-2016 навчальному році передбачено: 

у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; 

у 7 класах – 1 год. на тиждень; 

у 8 класах – 2 год. на тиждень; 

у 9 класах – 1 год. на тиждень; 

у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень; 

у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень. 

Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове 

навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової 

навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації. Також за рахунок варіативної складової можна впроваджувати 

курси за вибором технологічного спрямування. 

У 2015/2016 навчальному році трудове навчання буде вивчатися за такими 

навчальними програмами: 

5 – 7 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом 

МОН України від 29.05.2015 № 585; 

8 – 9 класи – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редакція) (за загальною 

редакцією В. Мадзігона); 

10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші). 

Всі зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на 

офіційному веб-сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-

programs/ ). 

Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» (для 

спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням 

предметів технічного (інженерного) циклу) може здійснюватися за рахунок курсів за 

вибором відповідного спрямування. 

Особливості вивчення трудового навчання в 7 класі 

Починаючи з 2015-2016 навчального року за новою програмою навчатимуться 

семикласники. Програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну. 

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків 

залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів 

учнів. 

Для 7 класу пропонуються такі блоки: 

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини. 

Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно- технологічної 

діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
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Навчальною програмою передбачено переліки варіативних модулів, що можуть 

вивчатися учнями 5-6 класів та 7-9 класів. 

Із зазначених переліків для кожного 7 класу належить обрати один варіативний 

модуль, на освоєння якого відводиться 16 годин навчального часу. Освоєння 

варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. 

Зміни, внесені до навчальної програми 

Розвантаження навчальної програми здійснювалось з позиції того, що для 

сучасних школярів існує потреба в формуванні відповідного досвіду використання 

знань й умінь для розв’язання практичних завдань, значимих для них або наближених 

до життя. З цією метою з програми вилучено термін «процес». Натомість основним 

поняттям для змісту навчальної програми залишається «технологія» як практична 

діяльність людини. 

Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в програмах інших 

предметів. Так, у 6-му класі (1-й і 2-й блоки) усунено часткове дублювання біологічних 

понять про продукти харчування, їх склад. Зміст теми спрощено і розглядається 

«Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час 

приготування їжі». 

Практичні роботи (вироби і проекти) 

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для 

вивчення складової програми має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – 

проект. 

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, 

послідовність виготовлення тощо) учнями 5-7 класів виконується в робочих зошитах. 

До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню 

національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що 

у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме:  виготовлення 

декоративно-ужиткових і ремісничих  виробів, що були характерними для побуту 

українців. 

Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення (різноманітні 

за конструкцією та складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, 

маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою 

тощо). 

Рекомендації до проведення занять 

Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок 

повинен мати практичну спрямованість. 

Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку 

та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу 

доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого 

навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння 

нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля 

або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути 

поодинокими. 

Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення 

окремих складових навчальної програми на свій вибір. 

Вчителі також можуть користуватися матеріалами, які висвітлюють питання 

організації навчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних 

видань та спеціалізованих сайтів: 

1. Газета «Трудове навчання»  видавництва «Шкільний світ». 

2. Журнал «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна 

преса». 

3. Веб-сайт http://trudove.org.ua/. 

4. Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/. 

http://trudove.org.ua/
http://trudpalcv.at.ua/
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Профільне навчання 

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) в 

2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках у частині старшої школи є чинними і в            

2015-2016 навчальному році. 

Змістове наповнення технологічного профілю може складатися з декількох курсів 

за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються учнями послідовно. Програми 

таких курсів повинні мати відповідний гриф МОН України. 

Вивчення креслення 

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ 

графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класах технологічного 

напряму в обсязі 2 год. на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для 

загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 

19.11. 2013 р. № 1/11-17681) . 

У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною 

програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства 

освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679). 

Розпочинається вивчення креслення  в 7 класах спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення 

предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7-8 класи» (лист 

Міністерства освіти і науки  України від 19.11. 2013 №1/11-17674). 

Поділ класів на групи 

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання відбувається окремо. 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в 

класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість 

учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна 

скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних чи наступних класів; 

поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану. 

 

Захист Вітчизни 

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі 

змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657, на 

вивчення предмета в 2015/2016 навчальному  році  передбачено: 

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

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

Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної складової 

навчального плану. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 

«Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» робочою групою з доопрацювання навчальної програми 

предмета «Захист Вітчизни» розширено зміст окремих розділів та забезпечено 

практичну спрямованість навчальної програми. 

Урок  як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни» починається із 

шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності учнів до уроку і 

тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хв. На заняттях стосунки між учнями та 

вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між 
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військовослужбовцями Збройних cил України. 

Зміст програмового матеріалу в навчальній програмі «Захист Вітчизни», залежно 

від матеріальної бази навчального закладу та ін., може бути відкореговано на 

20 відсотків у межах розділу. Послідовність вивчення тем вчитель може коригувати 

самостійно. 

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами проводиться окремо 

(відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 

№ 1/9- 444). Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист 

Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат). 

Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або 

піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради навчального закладу, 

можуть навчатися за програмою для юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або 

релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають 

предмет за програмою для дівчат «Основи медичних знань». 

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні сили України на захисті Вітчизни; 

міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статут 

Збройних сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична 

підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. 

Дівчата – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист 

цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; надання першої  медичної 

допомоги в надзвичайних ситуаціях,  хворим та догляд за ними. 

Розділ предмета «Основи цивільного захисту» для групи юнаків і для групи дівчат 

є спільним. 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Основи цивільного 

захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного 

захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці 

навчального року проводяться навчально-польові заняття (збори), у тому числі  з 

використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр 

вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-

оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки 

тощо. Їх організація і проведення  планується керівником навчального закладу 

відповідно до діючих вимог. 

Для більш ефективної організації навчально-польових зборів  місцеві органи 

управління освітою спільно з військовими комісаріатами повинні  визначити школи, на 

базі яких  проводитимуться заняття, залучивши до них учнів з інших шкіл, об’єднавши 

їх у навчальні загони  й відділення. 

Стрільба зі стрілецької зброї, в точу числі  та малокаліберної гвинтівки, 

проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах за планами військових 

комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром 

військової частини, начальником вищого навчального закладу), органом управління 

освітою і керівником навчального закладу. 

Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо попередження 

загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи 

з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, 

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

до учнів та досягати  їх суворого виконання. 

Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний  особисто 

впевнитися, що для занять створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та 

мають достатні практичні навички щодо їх виконання. 

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть 

викладачі предмета «Захист Вітчизни». 
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З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей Міністерство освіти 

і науки рекомендує в загальноосвітніх навчальних закладах спланувати цикл уроків та 

виховних заходів, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами, 

на які учні  можуть наразитися (лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 

№ 1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки 

населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»). 

Зазначені заходи можуть бути проведені для всіх категорій учнів на уроках з 

предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та виховних годинах у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Для проведення уроків рекомендовано 

використовувати відеоматеріали з питань протимінної безпеки для загального 

населення та дітей, що розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, 

ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з 

питань телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами можна ознайомитись в 

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

https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi; ht

tps://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4. 

Вчителям необхідно надавати організаційно-методичну допомогу та брати участь 

у проведенні зазначених заходів. 

Навчально-методичне забезпечення зазначено  в 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 радимо використовувати періодичні фахові 

видання:  загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Основи Захисту 

Вітчизни» та  журнал «Оборонний вісник». 

Зокрема журнал “Оборонний вісник” – друковане щомісячне видання Центру 

воєнної 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 предмета “Захист 

Вітчизни”. 

Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних матеріалів, новин 

сектору безпеки і оборони України та за військові структури (формування) провідних 

країн світу. 

Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з вичерпною, 

підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах та змістом навчального 

матеріалу та періодичністю відповідно до річного  тематичного плану.  Розділ журналу 

“Мій погляд”, Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса  

(е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворотного зв’язку з аудиторією 

читачів, обговорення з ними проблемних питань та висвітлення досвіду з питань 

організації військово-патріотичного виховання, а також для надання відповідей, що 

виникатимуть під час підготовки до проведення та викладання предмета “Захист 

Вітчизни”. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. 

2. Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua. 

3. Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України /  

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua . 

4. Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України /  [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.mil.gov.ua. 

https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
http://www.defpol.org.ua/
mailto:info@defpol.org.ua
http://www.mon.gov.ua/
http://iitzo.gov.ua/
http://iitzo.gov.ua/
http://www.ipv.org.ua/
http://www.mil.gov.ua/
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знань" / [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ostriv.in.ua. 

5. Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.na.mil.gov.ua/ 

6. Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://viysko.com.ua/ 

7. Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і 

оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nio.mil.gov.ua. 

8. Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України / [Електронний 

ресурс] – http://www.mns.gov.ua. 

9. Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] – 

http://tsou.org.ua. 

10. Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] –

http://www.redcross.org.ua. 

11. Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua. 

Вчитель також може  залучати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів. 

 

 

 

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко 
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Сучасний етап розвитку педагогічної науки та педагогічної практики 

характеризується зміщенням акцентів освітньої парадигми в бік гуманізації й 

саморозвитку особистості, що визначає основну мету вчителя (зокрема словесника) – 

пробудити в дитині творця, розвинути закладений творчий потенціал, спонукати до 

саморозвитку, а також зумовлює необхідність переорієнтації педагога на реалізацію у 

своїй  педагогічній діяльності креативогенної стратегії навчання, формування 

креативної компетентності. 

З огляду на це проблема використання можливостей післядипломної освіти для 

виявлення розвитку й реалізації творчого потенціалу вчителів-словесників має свій 

відбиток в усіх напрямах роботи лабораторії методики викладання мов і літератур. 

З метою подальшого розвитку методичної та предметної  компетенції вчителів – 

словесників у 2014-2015 навчальному році  робота проводилася за такими напрямками: 

– вивчення стану викладання мовно-літературної освіти, методичної та 

навчально - виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах області; 

– розробка навчально – методичного комплексу підвищення кваліфікації 

вчителів-словесників в умовах переходу на новий зміст освіти; 

– реалізація державних та регіональних програм; 

– апробація підручників; 

– забезпечення науково - методичного супроводу навчального процесу, його 

спрямування на реалізацію й розвиток сучасних технологій; 

– вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду; 

– розвиток творчого потенціалу вчителя та учня. 

Навчання української мови і літератури в загальноосвітніх закладах області 

здійснюють 1243 учителів-словесників. 

У 2015 н. р. підвищили кваліфікацію 280  учителів української мови і літератури. 

 

Аналіз виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації 

вчителями української мови і літератури за 2014 - 2015 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Назва міста 

(району) 
Замовлення Фактично 

1 м. Миколаїв 64 81 

2 м. Первомайськ 12 12 

3 м. Вознесенськ 7 10 

4 м. Южноукраїнськ 3 25 

5 м. Очаків 4 3 

6 Арбузинський район 7 9 

7 Баштанський район 11 13 

8 Братський район 6 4 

9 Березанський район 6 6 

10 Березнегуватський район 4 4 

11 Веселинівський район 3 4 

12 Вознесенський район 5 6 

13 Врадіївський район 3 5 

14 Доманівський район 9 9 

15 Єланецький район 7 5 

16 Жовтневий район 10 17 

17 Казанківський район 4 4 

18 Кривоозерський район 7 7 

19 Миколаївський район 7 7 

20 Новобузький район 5 8 
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21 Новоодеський район 7 7 

22 Очаківський район 2 4 

23 Первомайський район 5 5 

24 Снігурівський район 7 12 

25 Школи-інтернати 10 7 

26 ПТНЗ 10 6 

27 Інші 2  

 Разом: 227 280 

 

Ефективність навчально-виховного процесу залежить насамперед від рівня 

фахової майстерності педагогів, їх прагнення до самоудосконалення, до самоосвіти, 

підвищення кваліфікації. Оновлення змісту шкільної філологічної освіти вимагає від 

педагога постійного поповнення як професійних так і фахових знань, зростання рівня 

майстерності. 

Сучасні тенденції в освіті актуалізують проблему формування та становлення 

творчої особистості, здатної адаптуватися у принципово нових умовах сьогодення. 

Учитель сам повинен бути творчою особистістю з чіткою методичною настановою на 

пошук та дослідницьку діяльність. 

На «філологічній» карті Миколаївщини відкрились нові імена вчителів-

словесників, котрі вирізняються своїм неординарним підходом до викладання предмета 

та активно працюють над розвитком методичних та практичних технологій. 

Заслуговують на увагу дослідження вчителів-методистів: 

(із досвіду роботи на присвоєння звання «Роботи на присвоєння звання 

«Учитель-методист») 

Токаренко Олена Іванівна, учитель української мови і літератури академії 

дитячої творчості Миколаївської міської ради. Тема – Використання міжпредметних 

зв’язків на уроках української мови і літератури в навчальному закладі художньо-

естетичного спрямування. 

Перепелиця Галина Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Миколаївської ЗОШ № 57 Миколаївської міської ради. Тема – Ефективне використання 

здоров’язберігаючих технологій у сучасній школі на уроках української мови і 

літератури. 

Небот Світлана Іванівна, учитель української мови і літератури  

Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради. Тема – Виховання національної свідомості учнів на уроках української мови і 

літератури. 

Горецька Надія Василівна, учитель української мови і літератури Миколаївської 

ЗОШ №50 Миколаївської міської ради. Тема – Технології формування 

здоров’язберігаючої компетенції учнів на уроках української мови і літератури в 

5 класі. 

Бензар Галина Іванівна, учитель української мови і літератури Миколаївської 

гімназії № 2 Миколаївської міської ради. Тема – Розвиток комунікативної компетенції 

учнів на уроках української мови у процесі використання інтерактивних технологій. 

Худа Євгенія Петрівна, учитель української мови і літератури Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради Тема –

Формування національно-свідомої особистості на уроках літератури рідного краю. 

Проценко Світлана Сергіївна, учитель української мови і літератури 

Баратівської ЗОШ Снігурівської районної ради. Тема – Формування національно-

свідомої особистості на уроках літератури рідного краю. 

Новицька Ганна Володимирівна, учитель української мови і літератури 

Миколаївського економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради. Тема – 

Формування  медіа культури. 
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Кравець Олександра Андріївна, учитель української мови і літератури 

Братської гімназії Братської районної ради. Тема – Розвиток пізнавальної активності 

учнів на уроках української мови і літератури. 

Участь учителів української мови і літератури ЗНЗ Миколаївської області у 

всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2015» 

Учасниками І (районного (міського)) етапу ІІ (обласного) туру ХХ ювілейного 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 15» стали 87 учителів української мови і 

літератури, які змагаються вдванадцяте за період існування конкурсу. 

Цього року ювілейний ХХ всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2015» 

проводиться в новому форматі: змінено дати проведення І (районного (міського)) і 

ІІ (обласного) турів; освітяни змагаються з п’яти номінаціях, як в попередні роки, а з 

чотирьох; змінено специфіку проведення ІІІ (заключного) туру – відбірковий (заочний) 

етап проведено в березні, очний – перенесено на вересень 2015 року. 

Учасниками відбіркового (заочного) етапу ІІ (обласного) туру стали вчителі ЗНЗ 

Миколаївської області, крім м. Южноукраїнська, Доманівського та Братського районів 

(усього – 21 учитель). Вони підготували для оцінювання фаховим журі свої блоги, відео 

майстер-класів, пройшли тестування, що вперше проведено в он-лайн-режимі на базі 

Миколаївського ОІППО. 

За результатами конкурсних випробувань відбіркового (заочного) етапу 

ІІ (обласного) туру до участі в очному етапі було допущено 11 учителів української 

мови і літератури. 

  

№ 

з/п 
Регіони області 

Учасники відбіркового 

(заочного) 

етапу 

Учасники 

очного етапу 

Переможці/л

ауреата 

очного етапу 

1. м. Миколаїв Новицька Ганна 

Володимирівна, учитель 

української мови і 

літератури Миколаївсь-

кого економічного 

ліцею № 2  

Новицька Ганна 

Володимирівна 
І місце 

2. м. Первомайськ Подлісецька Аліна 

Петрівна, учитель 

української мови і 

літератури Первомайсь-

кої ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 12  

Подлісецька 

Аліна Петрівна 

 

3. м. Вознесенськ Шугаєва Тетяна 

Олегівна, учитель 

української мови  і 

літератури 

Вознесенської ЗОШ                

І–ІІІ ступенів № 10  

Шугаєва Тетяна 

Олегівна 

 

4. м. Южноукраїнськ –   

5. м. Очаків Васильєва Вікторія 

Василівна, учитель 

української мови і 

літератури Очаківської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4  
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6. Арбузинський  Мягка Світлана 

Миколаївна, учитель 

української мови і літе-

ратури Костянтинівсь-

кої ЗОШ І–ІІІступенів  

  

7. Баштанський  Поліщук Євгенія 

Ігорівна, учитель 

української мови і 

літератури Добренської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів  

Поліщук Євгенія 

Ігорівна 

 

8. Березанський    Демченко Світлана 

Євстахіївна, учитель 

української мови і 

літератури Коблівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів  

Демченко 

Світлана 

Євстахіївна 

 

9. Березнегуватський  Семенова Олена 

Петрівна, учитель 

української мови і 

літератури Висунської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів  

  

10. Братський –   

11. Веселинівський Зайченко Ірина 

Олександрівна, учителя 

української мови і 

літератури Веселинівсь-

кої ЗОШ І–ІІІ ступенів  

Зайченко Ірина 

Олександрівна 
Диплом 

«Майстер 

креативу» 
 

12. Вознесенський Албул Любов 

Володимирівна, учитель 

української мови і 

літератури Вознесенсь-

кої ЗОШ І–ІІІ ступенів  

  

13. Врадіївський Гортовенко Людмила 

Миколаївна, учитель 

української мови  і 

літератури Кумарівської 

ЗОШ І–ІІ ступенів імені 

Героя Радянського 

Союзу Даші Дяченко  

  

14. Доманівський –   

15. Єланецький Деменко Оксана 

Миколаївна, учитель 

української мови і 

літератури Калинівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів  
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16. Жовтневий Слободяник Вікторія 

Вікторівна, учитель 

української мови  і 

літератури Прибузької  

І–ІІІ ступенів  

Слободяник 

Вікторія 

Вікторівна 

 

17. Казанківський Дмитрощенко Наталія 

Олександрівна, учитель 

української мови  і літе-

ратури Веселобалківсь-

кої ЗОШ І–ІІІ ступенів  

  

18. Кривоозерський Драчук Сніжана 

Олегівна, учитель 

української мови і 

літератури 

Маломечетнянської 

ЗОШ І–ІІ ступенів  

Драчук Сніжана 

Олегівна 
Диплом 

«Берегиня 

рідного 

краю» 

19. Миколаївський Ярошенко Альона 

Вікторівна, учитель 

української мови  і 

літератури Веснянської 

ЗОШ  І–ІІІ ступенів  

Ярошенко 

Альона 

Вікторівна 

ІІІ місце 

20. Новобузький Дівуха наталія Іванівна, 

учитель української 

мови  і літератури 

Вільнозапорізької ЗОШ 

І–ІІІ ступенів  

Дівуха Наталія 

Іванівна 
 

21. Новоодеський Завада Наталія 

Федорівна, учитель 

української мови  і 

літератури Артемівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів  

  

22. Очаківський Кондратюк Ірина 

Іванівна, учитель 

української мови і 

літератури Куцурубсь-

кої ЗОШ І–ІІІ ступенів  

  

23. Первомайський Тікун Тетяна 

Олександрівна, учитель 

української мови і літе-

ратури Кримківської 

ордена «Знак Пошани» 

ЗОШ І–ІІІ ступенів 

імені Партизанської 

іскри  

  

24. Снігурівський Проценко Світлана 

Сергіївна, учитель 

української мови і 

літератури Баратівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів  

Проценко 

Світлана 

Сергіївна 

ІІ місце 

  21 11 3 
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На очному етапі учасники провели конкурсні уроки; здійснили самоаналіз 

проведених уроків; виконали творче завдання – підготували та презентували освітні 

проекти на тему «Інновації в популяризації краєзнавства засобами української мови і 

літератури». 

За результатами відбіркового (заочного) етапу ІІІ (заключного) туру, що проходив 

в дистанційному режимі, Новицька Ганна Володимирівна, учитель української мови і 

літератури Миколаївського економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради, посіла 

друге місце в рейтингу 24 учасників – представників інших регіонів України та 

виборола право стати учасником очного етапу, що відбудеться у вересні 2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільше багатство будь-якої країни – це інтелект її громадян. Очевидно, що 

процес профілізації старшої школи пов’язаний із вирішенням проблем виявлення та 

розвитку природних здібностей і обдарувань учнівської молоді. Належному вивченню 

української мови допомагає організація та проведення позакласних заходів з предмета: 

олімпіада з української мови і літератури Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, Всеукраїнському 

конкурсі творчих робіт, який проходить під гаслом «Об'єднаймося ж, брати мої». 

участь учнів в МАН, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика, 

Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». 

Стало традиційним проведення на Миколаївщині: 

– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому беруть 

участь близько 3000  учнів ЗНЗ та студентів  ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації; 

– обласного фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти твої, 

Миколаївщино»; 

– Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

– Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося, ж брати мої!». 
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Традиційним конкурсним змаганням є учнівська олімпіада. В обласній олімпіаді з 

української мови і літератури в 2014  році взяли участь 89 учасників (24 учасники у 

8 класі, 21 – у 9 класі, 23 – у 10 класі, 21 – в 11 класі) із 24 районів і міст області. 

 

Показники участі у ІІІ та ІУ етапах Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови і літератури, 2015 рік 

 

№ 

з/п 
Райони 

Всього 

взяли 

участь 

І 

місце 

ІІ 

місце 

ІІІ 

місце 

Учас-

ники 

ІV 

етапу 

Пере- 

можці 

ІV 

етапу 

1. м. Миколаїв 17 5 4 3 6 І, ІІ, ІІІ 

місця 

2. м. Первомайськ 4  2    

3. м. Вознесенськ 4   2   

4. м. Южноукраїнськ 4   2   

5. м. Очаків 3   1   

6. Арбузинський 

район 

2   1   

7. Баштанський 

район 

4  1 3   

8. Братський район 4  2    

9. Березанський 

район 

3  1 1   

10. Березнегуватський 

район 

–      

11. Веселинівський 

район 

3   1   

12. Вознесенський 

район 

4   1   

13. Врадіївський 

район 

–      

14. Доманівський 

район 

4  1 3 1  

15. Єланецький район 3      

16. Жовтневий район 4  1 3   

17. Казанківський 

район 

–      

18. Кривоозерський 

район 

4   2   

19. Миколаївський 

район 

4   3   

20. Новобузький 

район 

3   3   

21. Новоодеський 

район 

4  3 1   

22. Очаківський 

район 

2      

23. Первомайський 

район 

4  1    
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24. Снігурівський 

район 

3   2   

25. Інтернати 2   2   

 Разом 89 5 16 31 7 3 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 

№ 982 «Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України переможцям 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури» щорічно 

призначається стипендія Кабінету Міністрів України. Цього року від Миколаївської 

області стипендіатом став переможець ІІІ (обласного етапу) олімпіади з української 

мови і літератури –Бойченко Анастасія, учениця 11 класу Миколаївської гімназії № 41 

Миколаївської міської ради. 

Рівень і обсяг складності олімпіадних завдань мають забезпечити можливість 

якнайповнішого розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. 

Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної контрольної 

роботи, різнопланові завдання мають перевірити комплексність мовно-літературної 

підготовки учасників. Пропонуємо ознайомитися із завданнями обласного етапу і 

врахувати у підготовці до конкурсних випробувань. 

 

Завдання ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, 

яка відбулась 21 лютого 2015 року 

 

8 клас 

1. Запишіть правильно слова. 

Слово/в/слово, саме/самотою, не/до/в/подоби, на /віки/ віків, на/віки/вічні, 

день/у/день, з/давніх/давен, по/під/тинню, один/по/одному, кінець/кінцем, 

всього/на/всього, видимо/невидимо, хоч/не/хоч, в/решті/решт, /м/іжнародна 

/м/молодіжна ліга, /д/амоклів меч, пів/шафи, унтер/офіцер, вакуум/апарат, вербо/ліз, 

овоче/сховище, єдино/початок, м’ясо/молочний, право/бережний,  південно/східний, 

пів/Венеії, віце/президент, воле/любний, індо/китайський, радіо/фізичний, 

світло/водо/лікування, історико/культурний, напів/фабрикат. 

2. Випишіть іменники, що уживаються тільки в однині. 

Людство, регіон, ножиці, груди, Харків, Суми, молодь, Марія, веселощі, 

хоробрість, терези, добро, деканат, процес, приватизація, канікули, проміння, 

Карпати, гори, дітвора, сани, молоко, план, двері, звіт, звітність, давнина, аудиторія, 

Кордильєри, окуляри. 

3. Запишіть цифри словами у відповідній формі     (5 б). 

Земля разом із 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань її до 

Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів 

на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 

365,242 доби, а навколо своєї осі - 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам. 

4. Подані фразеологізми погрупуйте за синонімічними рядами та запишіть. 

Визначте значення кожного ряду. 

Зразок: Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – 

зазнати випробувань. 

Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці; 

гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити 

ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю. 

5. Уявіть ситуацію: в одній із молодіжних газет відкрилася рубрика “Хочу 

сказати спасибі”, у якій друкуватимуться слова вдячності добрим, чесним, 

працьовитим людям. Напишіть розповідь у формі листа до редакції, де  зупиніться на 
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добрих справах людини, якій вам хочеться подякувати. 

6. Дайте відповіді на запитання, додержуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях          (10 б). 

– Запис тексту якої думи вважається найдавнішим? 

– Яким віршовим розміром написано  ліричний твір «Мені однаково, чи буду…» 

Т.Шевченка? 

– До якого виду лірики належить вірш «Давня весна» Лесі Українки? 

– Кому І. Франко присвятив поему  «Іван Вишенський»? 

– Про яку історичну подію йдеться в пісні «Чи не той то Хміль ?» 

– Доберіть синонім до слова  речитатив. 

– Центральним у «Слові о полку Ігоревім» є образ …… 

– Яке видавництво дитячої книги заснував Іван Малкович? 

– Назвіть корифеїв українського театру. 

– Визначте народну символіку в баладі Т. Шевченка “Тополя”. 

 

9 клас 

1. Словниковий диктант 

Дівич-вечір, івано-франківський, всесвітньо відомий, Князівство Монако, Широка 

Балка, меншенький, марсельєза, квінтильйон, пів-Європи, пів’яблука, дит’ясла, 

Джульєтта, Бессарабія, рококо, казахський, військовозобов’язаний, Масниця, Стусове 

слово, стусівська манера, бравісимо, Золоті ворота, Володимир Великий, 

іванофранківець, юрисконсульт, двадцятидвохповерховий. юрисконсульт, рок-н-рол, 

всесвітньо відомий, ренесансна архітектура, Міжнародний комітет Червоного Хреста, 

бог Велес, фойє, на добраніч, немовбито, з-поміж. 

2. Спишіть речення, ставлячи, де потрібно, пропущені букви й розділові 

знаки. Побудуйте схему речення, дайте його загальну характеристику          (12б). 

Коли ж об..ртаюс.. я часом до кр..ниці з якої пив колис.. воду і до моєї білої 

пр..вітної хатини і пос..лаю їм у далеке м..нуле благословен..я я роблю ту лише помилку 

яку роблят.. і робит..мут.. скіл..ки й світ стоят..ме душі народні в..сіх епох і народів 

згадуючи про н..забут..ні чари д..тинс..ва (За О. Довженком). 

3. Запишіть слова фонетичною транскрипцією:      (4 б). 

Голубка, перенісся, рюкзак, трудиться, низько, щільність, дьогтьовий, зжувати. 

4. До поданих слів доберіть синоніми, утворивши синонімічний ряд, 

підкресліть ключове слово         (4 б). 

Радісний, пестити, прикрашати, гарний. 

5. Утворіть прикметники від географічних назв: 

Березань, Бахмач, Прилуки, Новий Буг, Гостролуччя, Золотоноша, Криве Озеро, 

Південний Буг, Трикрати, Вернигородок, П’ятихатки, Великі Луки, Кагарлик, 

Гуляйполе, Біла Церква, Калуш, Кременчук. 

6. Дайте відповіді на запитання, додержуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях (12 б). 

–  Назвіть елементи язичництва та християнства в обряді народного весілля. 

–  Які  основні риси українського бароко. 

–  Визначте види стопи та віршовий розмір рядків із поеми І. Котляревського: 

Еней поплився синім морем. 

На Карфагену оглядавсь. 

Боровсь з своїм, середега, горем, 

Слізьми, бідняжка, обливавсь. 

–  Складіть маршрут мандрівки подорожі троянців за твором І. Котляревського 

«Енеїда». 

–  Про кого слова літературознавця С. Єфремова: «Трудно, здається, вишукати 

серед історичних осіб другу більш дисгармонійну постать, так  вигадливо 
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сплетену з поверхових та внутрішніх суперечностей і контрастів, як він… 

Великий гуморист, сміхотун і вигадник – і не менший песиміст». 

–  Перелічіть твори Шевченка на історичну тематику, назвіть героїв. 

–  Який літературний твір поєднує письменника Пантелеймона Куліша і 

видатного ученого Івана Пулюя? 

–  Які ви знаєте екранізовані твори М. Гоголя. 

–  Назвіть представників  напрямку романтизму та їхні твори. 

7. Напишіть твір  на одну з тем (на вибір) (12 б). 

–  Життєва мудрість персонажів твору І. П. Котляревського «Наталка Полтавка». 

–  «Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка» (Т. Г. Шевченко) 

–  Доля дарувала Україні Сковороду (за творчістю Г. Сковороди). 

 

10 клас 

1. Словниковий диктант 

Сурм’яний, рутвяний, перед’ювілейний, Аполлінарій, Марокко, дилетантський, 

волейболістці, дві з половиною тисячний загін, білосніжний, сніжно-білий, 

мовностильовий, шлакоблок, між’яр’я, рок-н-рол, жуль-вернівський, суспільно 

корисний, інтермецо, Південно-Африканська республіка, День соборності України, 

мас-медіа, де-факто, священик, Гавайї, станція метро «Хрещатик», станція Баштанка. 

Доба Ренесансу, епоха Відродження, невіглас, хтозна-який, кисло-солодкий, марево, 

приїжджати, диригент, ні до якого, медальйон, Вінниччина, богатир,  барельєф. 

2. Спишіть виділене речення, розставивши пропущені розділові знаки, 

побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, дайте загальну характеристику.      (  12 б). 

Праця -  це корінь моральності. Без неї не можна жити чесно. Ледар, дармоїд – 

це трутні, які пожирають мед працелюбних бджіл. 

Осягнути істину що життя без праці неможливе здатний лише той хто 

живе радощами праці які від усіх інших радощів відрізняються тим що людина 

напружує зусилля робить не те що хоче а те що потрібно і зробивши це переживає 

радість за зроблене для людей. 

Моральний смисл праці якраз і полягає в тім, що людина здобуває найвищу у світі 

радість – радість творення. У праці людина морально стверджується. 

3.  Дайте відповідь на питання: 
Куди віднести  Л – до кореня чи суфікса – в словах «люблю, ліплю, ловлю»? 

Якою частиною мови є слова «їстоньки», «питоньки», «спатоньки»? 

4. До поданих слів доберіть спільнокореневі збірні іменники і запишіть їх 

парами           (4 б). 

Колоски, листки, птахи, камені, ворони, жінки, студенти, діти. 

5. Складіть текст - вітання (офіційне) майстрам сцени – з нагоди Дня театру 

від імені шанувальників – учнів Одеської гімназії. 

6. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях          (10 б). 

–  Назвіть представників родини Тобілевичів та їх псевдоніми. 

–  Який твір Юрій Шерех назвав «Другим «Заповітом»? Хто автор цього твору? 

–  Назвіть псевдоніми Бориса Грінченка. 

– Кого з українських письменників О. Олесь назвав «першим симфоністом 

української прози»? 

– Укажіть автора та назву твору, на основі якого народилась комедія 

М. Старицького «За двома зайцями». 

– У якому творі І. Нечуя-Левицького розповідається про боротьбу українського 

народу проти польської шляхти? 

–  Хто з композиторів поклав на музику інтимну лірику І. Франка? 
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– Назвіть автора та назву твору, співзвучного до комедії  Мольєра «Міщанин - 

шляхтич». 

– Назвіть акторів, які зіграли Івана та Марічку у фільмі С. Параджанова за 

повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». 

7. Напишіть твір на одну з тем  (на вибір)     (12 б). 

– Зелена казка гір Іванка та Марічки (за повістю М. Коцюбинського «Тіні 

забутих предків»). 

– Загадка людської душі (за творами «Каторжна» Б. Грінченка та «Intermezzo» 

М. Коцюбинського). 

– Моральні уроки  роману  П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

 

11 клас 

1. Перепишіть слова згідно з нормами правопису. 

Індо/європейський, стоп/кран, агро/економічний, перс…ні, пан…європейський 

авторсько/правовий, камін…чик, з…економити, бояз…кіс…т…, альфа/промені, 

трохи/вище/зазначений, червоно/гарячий, авторсько/правовий, без…ядерний,  

до/пут…я, кінець/кінцем, на/прокат, на/виворіт, як/не/як, з/усіх/усюд, геть/чисто, 

на/гора, с/під/лоба, дарма/що, та/ж/так,проїз…ний, десь/інде, молочно/кислий, 

пас…янс, піц…икато, ідея/фікс, за/пані/брата, різдв…яний, верб…я, попад…я,таки/все, 

наряд/чи, до /речі,спокон/віків, форс/мажор, будь/що/будь, дзв…якнути, вол…єр, 

перехрес…ний, фельд/єгер, буцім/то, тим/часом.      (12 б.) 

2. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях          (5 б). 

– Чому по-різному пишуться співзвучні або схожі слова: В’ячеслав і Святослав; 

несказане слово, не сказане ніким слово; юнак, юннат; по-різному, по різному; ненька 

Україна, Україна-ненька? 

–  Що  відмінного в змісті сполучень слів  гомеричний сміх  і  Гомерів сміх? Чи 

можна вважати ці сполучення слів словосполученнями? Чому? 

– Котрі з іменників тюль, толь , Капрі (острів), насип, ваніль, какаду, продаж, 

путь, міль, шампунь, туш (урочисте вітання), Сибір, турне, маестро, нежить 

належать до чоловічого роду? 

3. Виправте, за потреби,  помилки у сполученнях слів і запишіть їх  (9 б). 
Гостра нежить, двоє галичанів, найбільш важливіший, сто двадцяти сімох,  далека 

Сибір, займатися по вівторках, сміятися над однокласником, йти коло години, на згадку 

про море, повісити оголошення, на всякий випадок, Ганни Іллівної, найвищою кручою, 

об’єм інформації, путати кольори, наказати за провину, як можна швидше, скерування 

на навчання, заслуговує на увагу. 

4. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте 

його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір, дайте загальну 

характеристику.           (12 б). 

Мені здається може я не знаю було і буде так у всі часи любов як сонце світу 

відкриває безмежну велич людської краси (В. Симоненко). 

5. Поставте наголос у поданих словах. Зробіть морфологічний  розбір 

виділеного слова.         (6 балів) 

Швартовий, шавлієвий, чотирнадцять, чорноліс, арахіс, вимога, виразний,   

вітчим, каталог, кропива, видання, феномен, квартал,  легкий, цінник, подруга. 

6. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях (12 б). 
– Яку найпотужнішу літературну структуру організував М. Хвильовий? 

– Кого з українських письменників початку ХХ століття називали «королем 

українського тиражу»? 

–  Яка проблема поєднує новели «Дитинство», «Подвійне коло», «Шаланда в 
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морі» із роману «Вершники» Ю. Яновського? 

–  Кларнетизм – це … 

– За жанром твір «Тигролови» Івана Багряного – це…. 

–  Справжнє прізвище Григорія Косинки – … 

– Який фольклорний жанр найбільше позначився на «Мисливських усмішках» 

Остапа Вишні? 

– Миттєві враження, багатство зорових і слухових образів, заглиблення у 

внутрішній світ героя – типові ознаки реалізму чи……. 

– Який фільм О. Довженка 1958 р. на підсумковому кінофестивалі Всесвітньої 

виставки в Брюсселі серед 12 найкращих фільмів було названо фільмом «усіх часів і 

народів»? 

– Із яким літературним напрямом пов’язана творчість В. Підмогильного? 

– Де відбуваються події, зображені в комедії М. Куліша «Мина Мазайло»? 

– До якого літературного об’єднання  належав Є. Плужник? 

7. Напишіть твір на одну із тем      (12 б). 

– Суть і причина трагічного розщеплення особистості романтика «загірної 

комуни» у творі М. Хвильового «Я (Романтика»). 

– «Ніколи не сміявся без любові» (монолог від імені Остапа Вишні). 

– «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє…» О. Довженко. 

– «Які б курйози не виробляла доля, у людській душі повинна завжди жити   

гідність» (за романом І. Багряного «Тигролови»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку, улітку, обдаровані діти – призери ІІІ, ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови і літератури поглиблюють свої знання і відпочивають на 

березі Чорного моря. У цьому році таку можливість мали учні навчальних закладів 

Миколаївської області, які виявили найкращі знання з української мови і літератури: 

Король Таїсія, учениця 8 класу Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської  міської 

ради, Оніщук Катерина, учениця 9 класу Миколаївської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 з 

викладанням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради, Волкова Вікторія, 

учениця 9 класу Першої української гімназії  Миколаївської міської ради, Бунько Юлія, 

учениця 10 класу Братської гімназії Братської районної ради, Чорний Вадим, учень 
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10 класу Доманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Доманівської районної ради, Асєєва 

Тетяна, учениця 11 класу Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради. 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

На виконання Указу №928/ 2010 Президента України «Про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» та на 

виконання наказу УОН №768 від 08.12.2014 року   13 грудня 2014 року відбувся 

обласний етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т. Шевченка, у якому взяли участь 141 учень 5 – 11-х класів 

із 24-ох районів і міст області. 

Учасники Конкурсу виконували письмові завдання з української мови  та творчі 

роботи з української літератури за тематикою, присвяченою творчості Т. Г. Шевченка. 

Конкурсанти в основному виконали завдання, продемонструвавши глибокі знання 

творчої спадщини Тараса Шевченка та високий рівень загальномовної культури. 

Зокрема переможці Конкурсу, розкриваючи теми творчих робіт, виразно відображали 

основну думку висловлювання, добирали переконливі докази для обґрунтування своєї 

позиції, виявляли навички високих розумових здібностей. Учнівські та студентські 

роботи відзначалися багатством словника, точністю слововживання, стилістичною 

єдністю, граматичною різноманітністю. 

Фінальний етап Конкурсу відбувся 15 лютого 2015 року, у якому взяли участь 

20 учнів ЗНЗ та 8 студентів І – ІV рівнів акредитації Миколаївської області.  Учасники 

мовно-літературних змагань загалом продемонстрували високий рівень знань і виявили 

не лише фахову підготовку, а й креативність у розв’язанні конкурсних завдань. Роботи 

учнів характеризувалися творчим підходом: наявністю поетичних замальовок, 

художніх інкрустацій, композиційною оригінальністю, умінням римувати, 

полемізувати з висловлюваннями відомих істориків і письменників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами фінального етапу конкурсу переможцями стали 18 учнів. 
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Серед переможців обласного  та ІV (фінального) етапу 

V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка: 

(Наказ МОНу № 439 від 16.04.2015 «Про підсумки ІV 

(фінального V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка») 

 

 

ПІБ учня 

К
л

а
с Назва навчального 

закладу 

ПІБ 

вчителя 

Місце 

обл. 

етап 

ІV 

етап 

Флоренко Андрій 

Сергійович 

5 Софіївська ЗОШ                        

І–ІІІ ступенів Перво-

майської районної ради 

Первомайський район 

Флоренко Ляля 

Миколаївна 
І ІІІ 

Боброва 

Олександра 

Ігорівна 

5 Миколаївська гімназія  № 2 

Миколаївської міської рад 

Шкабура 

Тетяна 

Леонідівна 

ІІ ІІ 

Яновська Христина 

Романівна 

5 Іванівська ЗОШ                       

І–ІІІ ступенів Очаківської 

районної ради 

Ільїна Галина 

Василівна 
ІІІ ІІІ 

Верба Анна 

Олександрівна 

6 Баштанська ЗОШ                       

І–ІІІ ступенів № 1 

Баштанської районної ради 

Островна 

Світлана 

Олександрівна 

І ІІ 

Руда Вікторія 

Григорівна 

6 Єланецька ЗОШ                          

І–ІІІ ступенів Єланецької 

районної ради 

Фоміна Галина 

Ярославівна 
ІІ І 

Бараненко Таїсія 

Дмитрівна 

7 Миколаївська ЗОШ                  

І–ІІІ ступенів № 20 

Миколаївської міської ради 

Курочкіна 

Юлія 

Анатоліївна 

І ІІ 

Назрієва Заріна 

Тавакалівна 

7 Миколаївська гімназія  № 2 

Миколаївської міської ради 

Маєнко Любов 

Іванівна 
ІІ ІІ 

Кушнір Євгенія 

Віталіївна 

7 БаштанськаЗОШ                       

І–ІІІ ступенів № 1 

Баштанської районної ради 

Каратєєва 

Валентина 

Миколаївна 

ІІІ ІІ 

Оніщук Катерина 

Сергіївна 

8 Миколаївська 

спеціалізованої СЗОШ              

І–ІІІ ступенів № 22 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу 

Миколаївської міської ради 

Гайсан Тамара 

Василівна 
І ІІ 

Несенко Карина 

Вячеславівна 

8 Казанківська гуманітарна 

гімназії Казанківської 

районної ради 

Коростиль 

Віталіна 

Олександрівна 

ІІ ІІІ 
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Спільник Ангеліна 

Олександрівна 

8 Вознесенська гімназія  № 1 

Вознесенської міської ради 

Рейш 

Валентина 

Леонідівна 

ІІІ  

Дерун Віталія 

Рустамівна 

9 Перша українська гімназія 

імені Миколи Аркаса 

Миколаївської міської ради 

Чернявська 

Олена 

Василівна 

І І 

Бунько Юлія 

Андріївна 

9 Братська гімназія Братської 

районної ради 

Кравець 

Олександра 

Андріївна 

ІІ ІІІ 

Волкова Вікторія 

Олександрівна 

9 Кривобалківська ЗОШ 

 І–ІІІ ступенів Мико-

лаївської районної ради 

Миколаївський район 

Согріна Олена 

Володимирівна 
ІІІ  

Музикус Лія 

Євгенівна 

10 Миколаївська гімназія  № 2 

Миколаївської міської ради 

Купцова 

Валентина 

Володимирівна 

І ІІ 

Шевчук Марія 

Олександрівна 

10 Миколаївський 

муніципальний колегіум 

імені В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради 

Худа Євгенія 

Петрівна 
ІІ ІІІ 

Дога Ангеліна 

Олександрівна 

10 Доманівська ЗОШ                   

І–ІІІ ступенів № 2 

Доманівської районної ради 

Миронюк 

Світлана 

Володимирівна 

ІІІ ІІ 

Островський Юлій 

Олегович 

11 Первомайський НВК  

«ЗОШ І–ІІ ступенів № 15 – 

колегіум» Первомайської 

міської ради 

Садовник 

Наталя 

Федорівна 

І ІІІ 

Крейтор Анастасія 

Станіславівна 

11 Миколаївський ліцей 

«Педагог» Миколаївської 

міської ради 

Карпюк Ольга 

Василівна 
ІІ ІІІ 

Баралюк Анастасія 

Вікторівна 

11 Полігонівська ЗОШ               

І–ІІІ ступенів Жовтневої 

районної ради 

Попова Оксана 

Дмитрівна 
ІІІ ІІІ 

Афанасьєва 

Вікторія Віталіївна 

11 Братська гімназія Братської 

районної ради 

Левицька 

Наталя 

Володимирівна 

ІІІ  

 

На виконання Указу Президента України від 1 вересня 2011 року № 884 «Про 

Положення про стипендії Президента України» переможцям Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

призначаються стипендії. Серед кандидатів на здобуття стипендій Президента України 

переможці фінального етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – Руда Вікторія, учениця 

Єланецької ЗОШ І–ІІІ ступенів Єланецької районної ради. 

Учителям української мови і літератури слід спрямувати науково-методичну 

роботу на подальше  виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді, 

розвиток їх творчого потенціалу, виховання в молодого покоління українців поваги до 

мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовно-літературної освіти. 
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Завдання 

ІІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

 

5 клас 

 

І. Уяви, що ти приятель малого Тараса. Про яке своє захоплення ти йому розповів 

би? Напишіть твір-міркування.       (12 балів) 

 

ІІ. На місці пропуску впиши слово або словосполучення. 

Т. Шевченко народився в … році. 

Запиши назви двох сіл на Черкащині, з якими пов’язане дитинство Т.Шевченка. …. 

Запиши обдарування, які виявилися в Т.Шевченка вже в дитячі роки. … 

Запиши назви творів Т. Шевченка (не менше трьох). … 

«Сім’я вечеря коло хати, вечірня  зіронька встає», – ці рядки з вірша «…» 

           (5 балів) 

 

ІІІ. Визначте,  якою частиною мови є виділені слова. Розкрийте дужки, розставте 

пропущені літери та розділові знаки.  

А музика грає  жалю завдає. 

 

За сонцем хмарон…ка пливе,  

Червоні поли ро…стилає. 

 

(Не )  плач Катерино (не) показуй людям сл…зи.      (3 бали) 

 

ІV. Доберіть з довідки прикметники і вставте на місці крапок. 

 

Довідка : гарний, широкий, дзвінкий, сердитий, крислатий, високий. 

Реве та стогне Дніпр… , 

… вітер завива, 

Додолу верби гне … , 

Горами хвилі підійма. 

            (4 бали) 

 

6 клас 

 

І. Дайте коротку відповідь на запитання та продовжіть речення: 

1. Хто сприяв викупу Т. Шевченка з кріпацтва?     1 б 

2. Запишіть назви відомих вам творів Т. Шевченка (до 5).  5 б 

3. У 1840 році вийшла перша книжка Т. Г. Шевченка – ……  1 б 

4. Хто був у Т. Шевченка викладачем малярської справи?  1 б 

5. Назвіть жанр  твору «Іван Підкова».     1 б   

 

ІІ. Уявіть, що ви зустрілися  із малим Тарасом. Про що б ви йому розповіли? 

Напишіть твір-розповідь із використанням звертання, вставних слів та 

однорідних речень.         (12 б.) 

 

ІІІ. Спишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи пропущені букви та розділові 

знаки. Підкресліть голосні та приголосні звуки, що чергуються з іншими. 

• Защ…бечи соловейку в лузі на калині. 

• Може зорю п…р…міг. 
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• Т…че вода в синє море та (не) витікає. 

• І пот…чуть в…селі ріки а озера кругом гаями поростуть… 

• А тим часом запоро…ку зброю виніс батько з комори. 

• За сонцем хмарон…ка пл…ве ч…рвоні поли ро…ст…лає.  

(З тв. Т. Шевченка) 

          (6 б.) 

 

7 клас 

 

І. Дайте коротку відповідь на запитання: 

1. Хто автор картини «Тарас-пастух»? 

2. Хто автор музики до «Заповіту» Шевченка? 

3. Назвіть вісім віршів і поем, які увійшли до «Кобзаря» 1840 року видання. 

4. Твір «Тополя» за жанром – 

5. Назвіть персонажів твору «Тополя». 

6. Яке значення у житті Шевченка відіграв Є. Гребінка? 

7. Скільки дітей було у родині Шевченків? 

8. Хто є автором повісті «Дитинство Шевченка»? 

9. Який вірш про дитинство Шевченко написав, перебуваючи в Орській фортеці у 

1847 році? 

10. Яка ювілейна дата Шевченка відзначалася цьогоріч?    (10 б.) 

 

ІІ.  Творча робота. Уявіть, що ви завітали в гості до родини Шевченків. Опишіть 

побут і традиції  сім’ї  та інтер’єр  їхньої хати.      (12 б.) 

 

ІІІ. Поставте пропущені розділові знаки. Випишіть з  вірша сполучення слів, які 

не є словосполученнями. Зробіть фонетичний розбір виділеного слова. 

У росяні вінки заплетені суцвіття, 

До ніг тобі титане кладемо, 

ми чуємо тебе Кобзарю крізь століття, 

тебе своїм сучасником звемо. 
 

8 клас 
 

І. Дайте коротку відповідь на запитання та продовжіть речення: 

1. Вступ якої балади став одним із гімнів України? 

2. Яку назву мав цикл  поезій, написаний навесні 1847 року? 

3. Хто є автором картини «Шевченка везуть на заслання»? 

4. Назвіть 2-х миколаївських художників, які є  лауреатами Державної премії України 

імені Тараса Шевченка. 

5. Визначте, до якого ліричного  жанру належить вірш «Минають дні, минають ночі». 

6. У якій автобіографічній повісті Шевченко згадує художника Ширяєва? 

7. Чий портрет було намальовано на полотні, яке розіграли в лотереї для викупу 

Шевченка? 

8. Якою поезією відкривається «Кобзар»? 

9. Який відомий український композитор поклав  на музику  вірш «Мені однаково»? 

10. Назвіть героїв поезії «Ой три шляхи широкії».      (10 б.) 
 

ІІ. Запишіть по пам’яті 4 рядки поезії Т. Шевченка і визначте віршовий розмір. 
 

ІІІ. Поміркуйте, у чому виявлялося  поетичне кредо Тараса Шевченка. Викладіть 

свої міркування у формі твору-роздуму з використанням простих ускладнених 

речень.             (12 б.) 
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9 клас 

 

І. Дайте коротку відповідь на питання: 
1. Яке значення має слово «заповіт» (пряме і переносне)?  1 б 

2. Назвіть відомих лауреатів Національної премії імені Т. Г. Шевченка (до 3)  1 б 

3. Назвіть автобіографічні твори Т. Шевченка.     1 б 

4. Портрети яких відомих людей створив Т. Шевченко?  1б 

5. На основі якої народної пісні-балади Т. Шевченко написав «Тополю»?   1 б 

6. Яке звання мав Шевченко-художник?     1 б 

7. Назвіть твори і їх авторів про Т. Г. Шевченка.   1 б 

8. Визначте тему та ідею в прочитаних вами творах Тараса Шевченка  

(3твори).         3 бали 

 

ІІ. Розкрийте роль пейзажу у творчості Шевченка (на прикладах                                          

2 творів).           6 балів 

 

ІІІ. Напишіть твір-роздум «Спадщина Шевченка – це творчість, що єднає минуле, 

теперішнє і майбутнє», використовуючи різні типи складних речень. 

            12 балів 

 

ІУ. Правильно запишіть синтаксичні конструкції з прямою мовою, розставте  

розділові знаки. 

Він був сином мужика і став володарем у царстві духа писав І. Франко він був 

кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. 

Л. Білецький зазначав ні одна книжка у світовій літературі не мала такого 

значення як  «Кобзар для України. 

Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником 

духовного єства українського народу наголошував І. Дзюба і додавав Шевченко це не 

тільки те що вивчають а й те чим живуть.     6 балів 

 

V. Складіть стисле висловлювання про Тараса Шевченка, використавши подані 

словосполучення: сенс життя, життєве кредо, життєвий ідеал, громадянська 

позиція. 

 

10 клас 

 

І. Дайте коротку відповідь на запитання. 

 

1. Псевдонім Т. Шевченка - … 

2. Під впливом якого твору був складений програмний документ Кирило-

Мефодіївського братства? 

3. Хто клопотався про помилування поета після смерті Миколи І? 

4. На честь повернення Шевченка із заслання М. Щепкін поставив у Нижньому 

Новгороді  п’єсу українського письменника. Назвіть її. 

5. Назвіть митців-персонажів  прозових повістей Т. Шевченка. 

6. Що зобразив Кобзар на титульній сторінці рукописної збірки «Три літа»? 

7. Коли і ким були здійснені перші повні видання «Кобзаря»? 

8. Назвіть відомих ілюстраторів «Кобзаря». 

9. Це найбільший  ліро-епічний твір Кобзаря, він присвячений конференц-секретареві 

Академії мистецтв В. І. Григоровичу, вийшов окремим виданням у 1841 р., нині 

створено музей цієї поеми. Назвіть її . 

10. Як називається Шевченків щоденник?       (по 1 б.) 
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ІІ. Апостолом Правди і Свободи назвали Шевченка нащадки. Висловіть свою 

думку.           (12 б.) 

 

ІІІ. Запишіть правильно словосполучення; додайте власні приклади; із 

1 словосполученням утворіть складне речення. 

Лауреат шевченківської премії, національна премія України імені Тараса 

Шевченка, шевченкова поезія, великий кобзар, шевченківські дні, київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, видатні Шевченкознавці, 

Шевченкова хата, читати кобзар, Пароплав Тарас Шевченко, шевченківський урок, 

книга по імені кобзар, кобзареві струни, під знаком шевченкового слова. 

            8 балів 

 

ІУ. Розставте розділові знаки в реченні,  дайте загальну характеристику та 

накресліть його  схему. 

Творчість Тараса Шевченка близька й рідна кожній людині своєю величчю, здатністю 

до тонких і глибоких узагальнень за допомогою найпростіших і доступних виразів адже 

вона сприяє розвитку відкритої духовно багатої особистості що по-синівськи 

шануватиме і берегтиме пам'ять роду і народу красу та щедрість рідної землі.  

            (12 б.) 

 

11 клас 

 

І. Дайте коротку відповідь на запитання. 

1. Назвіть найважливіші етапи життя Т. Шевченка, вказавши хронологічні рамки. 

2. Назвіть твори Кобзаря, герої яких – історичні постаті (2-3). 

3. Назвіть відомих лауреатів Державної премії імені Т. Шевченка (3-4). 

4. Які Ви знаєте картини Шевченка? (2-3) 

5. Хто із композиторів поклав на музику багато поезій Шевченка? (2-3) 

6. Портрети яких відомих  людей створив Т. Шевченко? (2-3) 

7. Який новий вид мистецтва освоїв поет на засланні? 

8. Яке звання мав Шевченко-художник? 

9. Як літературні критики назвали оригінальний стиль віршування, який виробив Тарас 

Шевченко?          (9 балів) 

 

ІІ. Складіть і запишіть текст виступу за поданим початком для виголошення на 

урочистому засіданні, присвяченому відзначенню 200-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка. Придумайте заголовок. Розвивайте головну думку, закладену в 

початкових рядках. Щоб не бути голослівним, робіть посилання на твори Т. Шевченка. 

Дотримуйтесь особливостей стилю      (12 балів). 

В історії кожної літератури є твори, що мають магічний дар безсмертя. Саме 

до цих шедеврів належить поезія Великого Кобзаря, яка навчала його сучасників і 

сьогодні навчає нас … 

 

ІІІ. Укладіть словниковий диктант на різні види орфограм, використовуючи 

шевченківську тематику (10-12 слів).     (5 балів) 

 

ІV. Розставте розділові знаки в реченні,  дайте загальну характеристику та 

накресліть його  схему. 

«Кобзар» Тараса Шевченка нетлінна книга до якої ми не раз повертаємося  адже 

це духовний храм за розкриллям поезій якого постають яскраві картини життя людини 

що спромоглася стати лідером нації її пророком пастирем. 

           (12 б.) 
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На виконання Указу Президента України від 22.03.02 № 284/2002, «Про 

проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» Положення про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, 

Державного комітету України  у справах сім’ї та молоді від 29 серпня 2003 року 

№ 585/529/875, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2003 року за  

№ 779/8100, наказу департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації  від 

11.12.2014 № 778 «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів ХІV Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням,  у 2014/2015 навчальному 

році» з 28 по 30 січня 2015 року проходив ІІІ етап Конкурсу з номінацій «Література» 

та «Історія України і державотворення». 

На розгляд журі обласного етапу конкурсу в номінації «Література» надано 

51 учнівську роботу, у номінації «Історія України і державотворення» – 20. 

У номінації «Література» представлено роботи учнів, представників 

загальноосвітніх навчальних закладів від 22 міст і районів Миколаївської області. 

Більшість авторів виявили вміння переконливо висловлювати власні думки, добираючи 

доречні докази. Роботи учасників – оригінальні, відзначаються багатством словника, 

точністю слововживання, стилістичною єдністю. 

Твори, написані у формі од, есе, казок, оповідань, літературних нарисів, поем, 

авторської поезії тощо, відзначені членами журі й за виразне естетичне оформлення. 

Розкриваючи тему «Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами»                              

(І. Багряний), учасники виявили чітку громадянську позицію: Україна – єдина країна. 

Роботи учнів свідчать про утвердження патріотизму та національної самосвідомості 

учнівської молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; 

пріоритетності високих моральних, культурних, національних і загальнолюдських 

цінностей, що сприятимуть зміцненню духовної, моральної єдності суспільства. 

Найкращими членами журі визначено роботи учнів таких загальноосвітніх 

навчальних закладів Миколаївської області, як: Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 

Миколаївської міської ради, Олександрівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Вознесенської 

районної ради, Южноукраїнської ЗОШ –ІІІ ступенів № 4 Южноукраїнської міської 

ради, Нововасилівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Снігурівської районної ради, 

Солончаківської ЗОШ І–ІІІ ступенів Очаківської районної ради. 

У творчих роботах учні дотримувалися норм літературної мови, логічно та 

послідовно викладали матеріал, аргументовано. Роботи проілюстровано не лише 

репродукціями картин, фото, а й власними малюнками. 

Конкурсанти продемонстрували вміння використовувати різні джерела 

інформації, зокрема архівні матеріали, монографічні наукові дослідження, мемуарну 

літературу. Більшість учнів уміють оцінювати події та діяльність людей в історичному 

процесі з позицій загальнолюдських і національних цінностей. Роботи, представлені на 

конкурс, виконано в рамках індивідуальних і колективних проектів. 

Переможцями конкурсу стали учні: Копійка Надія, учениця Миколаївської ЗОШ  

І–ІІІ ступенів № 22 із поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 

Миколаївської міської ради, Батечко Анастасія, учениця Кузнецівської ЗОШ                       

І – ІІІ ступенів Доманівської районної ради, Шередько Анна, учениця Кир’яківської   

ЗОШ І – ІІІ ступенів  Миколаївської районної ради, Ковтун Ганна, учениця 

Вознесенської ЗОШ І – ІІІ ступенів  № 2 Вознесенської міської  ради, Трубай 

Олександр, учень Єланецької ЗОШ І – ІІІ ступенів  Єланецької районної ради,  

Шевченко Юлія. учениця Солончаківської  ЗОШ І – ІІІ ступенів Очаківської районної 

ради,  Андрющенко Катерина, учениця Нововасилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Снігурівської районної ради, Діденко Марія, учениця Южноукраїнської ЗОШ                       

І– ІІІ ступенів № 4 Южноукраїнської міської ради, Кожухар Владислава, учениця 

Олександрівської ЗОШ І -ІІІ ступенів Вознесенської районної ради,  Гаркавенко 
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Владислав, учень Новобузької гімназії Новобузької районної ради. 

За підсумками ІV етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

Батечко Анастасія, учениця Кузнецівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Доманівської районної 

ради, стала переможцем від Миколаївської області (Наказ МОН України від 25.04.2015 

року № 514). 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

Відповідно до листа Ліги українських меценатів від 25.09.2014 № 17 щодо 

проведення ХIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, згідно 

з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, на 

виконання наказу департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної 

державної адміністрації від 03.12.2014 № 391 «Про проведення обласного етапу 

XV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», з метою 

піднесення престижу української мови серед учнівської та студентської молоді, 

виховання пошани до культури і традицій українського народу  14 грудня 2014 року 

відбувся ІІІ (обласний) етап XІV Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, у якому взяли участь 169 учнів 3 – 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, 1 учень ПТНЗ та 29 студентів вищих навчальних закладів                        

І – ІV рівнів акредитації Миколаївської області. 

Найактивнішими серед конкурсантів-школярів стали представники від міст 

Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Южноукраїнська; Арбузинського, 

Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Вознесенського, Братського, 

Веселинівського, Врадіївського, Доманівського, Жовтневого, Новобузького, 

Новоодеського, Єланецького, Миколаївського, Первомайського, Снігурівського, 

Казанківського, Кривоозерського районів, що свідчить про належний рівень навчально-

методичної та виховної роботи з української мови. Не взяли участі у ІІІ етапі Конкурсу 

представники ЗНЗ м. Очакова. 

Найвищу результативність засвідчили учасники Конкурсу – школярі 

м. Миколаєва (І місце – 8 учнів, ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 18 учнів), Баштанського 

району (І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні, ІІІ місце – 5 учнів) м. Первомайська (ІІ місце 

– 1 учень, ІІІ місце – 5 учнів), м. Южноукраїнська, Новоодеського, Снігурівського 

(ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учні), Первомайського, Новобузького, Казанківського 

району (ІІІ місце – 4 учні), Миколаївського району (ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 

1 учень), Кривоозерського (ІІІ місце –  3 учні), Доманівського району (ІІ місце – 1 

учень, ІІІ місце – 3 учні), Єланецького, Братського, Вознесенського, Жовтневого 

районів (ІІІ місце – по 2 учні). 

Учасники Конкурсу показали досконалі знання програмового матеріалу, 

практичні мовні уміння і навички. Більшість учнів продемонстрували вміння 

користуватися засобами рідної мови, її стилями, а також – знання фонетичної, 

лексичної, словотворчої, граматичної та правописної системи української мови. 

 

 

ЗАВДАННЯ  ІІІ  ЕТАПУ  ХІV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ  ПЕТРА  ЯЦИКА 

 

 

5 клас 

 

1. Перепишіть. Замість крапок уставте, де потрібно, пропущену літеру або 

апостроф.          ( 12 б) 
Боро..ьба,чес..ність,кр..ниця,фу..бол,щас..ливий,мавп..ячий, 

ро..м..якшити,рутв..яний,арф..яр,у вишен..ці,на травин..ці,кле…ш. 
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2. Продовжіть  прислів’я і запишіть їх.     (5 б) 

Боятися вовка -  … 

Краще синиця в жмені … 

Не одяг красить людину … 

Чув дзвін … 

Не все золото … 

 

3. Запишіть  до кожного слова по одному спорідненому слову. Розберіть   слова  за    

будовою.          (5 б) 
Загадка, книжка, подарунок, глибина, лоза. 

 

4.З поданими словами складіть речення так, щоб кожне з них було вжите в 

прямому й переносному значеннях. Підкресліть головні члени.   (4 б ) 

Світла, солодкі. 
 

5.Напишіть за поданим початком твір-мініатюру "Довгоочікувана хмаринка". 

Використайте в ньому слова в переносному значенні.    (12б) 

Яким посушливим видалося літо! Від спеки опустили свої ніжні пелюстки 

ромашки, засумували вишеньки та груші. Здавалося, пити просила сама земля. І ось 

скраєчку блакитного неба виткнувся ріжечок хмари… 
 

6 клас 
 

1. Перепишіть. Замість крапок уставте, де потрібно, пропущену літеру або 

апостроф.           (12 б) 

Різдв..яний, ал..ея, піц..ерія, вд..ячний, бравіс..имо, д..т..ясла, Марин..чин, 

мадон..а, Рус..о, запоро..ький, турис..ський, гол..андський, м..реж..во, спагет..і, 

куп..юра, брут..о, брин…чати, ін….єкція, к…ювет, ц…трин, Мекс…ка, т…м…яний, 

різ…б…яр. 
 

2.Знайдіть помилки у твердженнях і виправте їх. Поясніть свою думку.        (4б) 

–  у реченні Мама налила в глечик сік з яблук виділене слово є додатком; 

– у реченні Вересень запалив осінні вогнища у лісах і дібровах виділене слово є 

підметом. 
 

3.Відредагуйте речення.         (6 б) 
Прошле літо було саме найспекотніше. На Камчатці багато гарячих гейзерів. 

Переверніть сторінку і дочитайте текст до кінця. Закрийте двері – сквозняк! 

Мама поставила на святковий стіл новий посуд та тарілки. У продажу є 

соняшникове масло. 
 

4. Запишіть до архаїзмів сучасні відповідники.     ( 6 б) 
Брань, правотар, всує, ректи, воістину, іже, тать, просинець, дружина, ланіти, 

рамена, десниця. 
 

5. Подані фразеологізми згрупуйте в синонімічні пари.    (5 б) 

Як зірок на небі, палицею кинути, як у воду впав, собаку з’їсти, переливати з 

пустого в порожнє, руку набити, очі замилювати, пошитися в дурні, рукою подати, як 

сніг на голову, зайнятися рум’янцем, хоч греблю гати, хоч вовків ганяй, як грім серед 

ясного неба, зуб за зуб не попадає, спіймати облизня, як корова язиком злизала, пекти 

раків, товкти воду в ступі, уводити в оману. 
 

6.Напишіть твір-мініатюру на тему:«Книга робить людину крилатою». 

            (12б) 



87 

7 клас 

 

1. Запишіть подані слова і поставте, де потрібно, апостроф чи м’який знак. 

Св..ятковий, торф..яний, пів..яблука, дон..чин, мен..ше, черв..як, горохв..яний, 

камін..чик, рибал..чин, В..ячеслав, духм..яний, конферан..сьє, порт..єра, р..яст, куп..юра, 

вестиб..юль, ковз…кий, брин…чати, дит…ясла,сторін…ці,миш…як, п…юпітр, б…язь, 

Грин…чишин.        (12 б ) 

 

2. Відредагуйте подані словосполучення.     (5 б) 

Життєстверджуючі настрої; тактичний співрозмовник; три професора; хвилююча 

зустріч; проживати по адресу; водоплаваючі птахи; захоплюючий фільм; я вибачаюсь, 

оточуючі люди, лідируюча команда. 

 

3.Замініть, де це можливо, наведені конструкції синонімічними 

словосполученнями іменник + прикметник.     (5 б) 

Зразок. Пшениця з України – українська пшениця. 

Рушник із льону, малюнки сестри, форма залізничника, директор фірми, вправа з 

математики, пальто з вовни, лист батька, листя дерев, сподівання Григорія, зошит 

дочки. 

 

4.Поясніть значення фразеологізмів. З двома (на вибір) складіть речення, 

підкресліть члени речення.       (6 б) 

Крутити хвостом, як у кота сліз, мов камінь у воду, з молоком на губах, без сьомої 

клепки, гнути коліна. 

 

5.Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки.    Підкресліть 

граматичну основу у всіх реченнях.      (8 б) 

У діда все було цікавим і хлівець і вулики і всілякий інструмент. 

На будинках на деревах на парканах всюди червоний відблиск. 

Багато ворогів має виноград і посуху і шкідників і бур’яни. 

Тягнуться до сонця і квіти і трави і віти кучеряві гори голубі. 

 

6. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Мова – це одяг, у який убирається думка». 

           (12б) 

 

 

8 клас 

 

1.Спишіть слова, вставивши букву чи знявши риску.    (12б) 

Хвас..нути, добл..с..ний, зап..яс..ний, аванпос..ний, невіс..ч..н, пів/оселі, 

напів/пр..сідання, архі/давній, народно/пісен..ий, пів/Америки,  на/сам/кінець, 

не/сьогодні/завтра, вище/згадан..ий, не/аби/який,  ../під/лоба, у/цілому, по/двоє, 

по/материнськи, по/волі, як/не/як, в/основному, пліч/о/пліч, десь/інде, на/жаль, до/речі, 

зроду/віку, тет/а/тет, на/швидку, з/дня/на/день, урешті/решт, з/кінця/в/кінець, 

спокон/віків, коли/не/коли, на/гора, до/побачення, без/вісти. 

 

2.Відредагуйте подані словосполучення.      (7 б) 

Біля двох років,вилучити абзац,ставити до відома,підбір кадрів, вияснення 

причин,подача документів,з деяких пір,пройшов термін давності,підводити 

підсумки,хворий грипом,багатий грішми, вхід по запрошеннях, оцінки по географії, 

настоюємо на цьому рішенні. 
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3. Перепишіть речення, вибираючи з дужок потрібне закінчення.  (5 б) 
Відвідал (-о,-и) сиву матір синів аж семірко (А. Малишко). Десь років двадцять, 

певно, вже пройшл (-о,-и) (М. Бажан). Чотири зошити в оправі  

леж (-ить,-ать) у мене на столі (А. Малишко). Колись на пагорбі отім два вітряки старих 

стоял (-о,-и) (М. Федунець). П’ять весен минул (-о,-и) (Олександр Олесь). 

 

4. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки.  Підкресліть головні та 

другорядні члени речення. Над кожним словом напишіть назву частини мови. 

            (5 б) 
У зоопарку на жаль не побачиш як красиво злітає табунець рожевих фламінго 

(З кн. «Цікава зоологія»). 

 

5. Доберіть антоніми до фразеологізмів. Два фразеологізми введіть до самостійно 

складених речень.          (5 б) 

Як бджіл у вулику. Гріти чуба . Як на долоні . 

 

6.У народі кажуть: «На колір і смак товариш не всяк». 

Напишіть твір на тему: «Чи варто сперечатися про смаки?»  (12б) 

 

9 клас 

 

1. Випишіть, розкривши дужки, сполучення слів; згрупуйте їх залежно від правил 

написання.           (6 б) 

(Не) посаджена тополя; (не) виправлені учнем помилки; книжки (не) прочитані; 

поля (не) засіяні, але зорані; подвиг (не) чуваний; (не) сказане ніким слово; (не) 

скінченний потік; (не) оцінений товаришем; (не) проведена вчасно нарада; дідусь (не) 

здужає; трапилося (не) щастя; (не) веселий, а сумний був ранок; (не) абиякі зусилля; 

(не) доспані ночі; (не) дожидати. 

 

2. Відредагуйте подані словосполучення.      (5 б) 
Правляча еліта, життєстверджуючі настрої, оточуюче середовище, стоячі місця, 

завідуючий кафедрою, підведення підсумків, благополуччя населення, в області серця, 

фільм по сценарію, головний лейтмотив. 

 

3.Подані складні речення перебудуйте на прості з дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами.        (4 б) 

Коли народ втрачає пам'ять, він починає все з нуля. Коли ми зазираємо у 

майбутнє та осмислюємо сучасне, ми не маємо права забувати про минуле. У рідний 

край, що був грозою вмитий, ведуть усі шляхи на світі.  Ми спроможні зрушити гори, 

якщо силами зберемось. 

 

4. Доберіть означення до поданих іменників. Утворені словосполучення запишіть. 

            (3 б) 

Зразок. Путь – рівна путь. 

Шампунь, мозоль, нежить, ступінь, тюль, глазур. 

 

5.Запишіть 8 фразеологізмів античного та біблійного походження, у яких названо 

імена, пояснити їх значення.        (4 б) 

 

6.До слів іншомовного походження добери українські відповідники.  (3 б) 

Арбітр, колізія, ґенеза, культ, коаліція, ілюмінація, кулінарія, абзац, автентичний. 
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7. Напишіть творчу роботу на тему: «Рідний край – це помах для крила,це промінь 

для тепла…» (В. Крищенко) 

           ( 12 б) 

 

10 клас 

 

1.Знайдіть неправильно написані слова і запишіть їх відповідно до вимог 

правопису.           (12 б) 
Воз’єднання, священний, ссавці, статей, заввідділом, академмістечко,попід 

віконню, прочитаний,жаданий, міццю, шалений, перельєш, ніччю, жовччю, 

відзеркалений, стараний, несказанний, олов’яний, страйком, студенний, блаженний, 

льняний, іновація, тушшю, священник, сказаний, контр-адмірал, дослідник-астроном, 

пів-гривні, напів сон, діалектико матеріалістичний, юнат, компостний, обласний, 

вулечка, віконичко, Ігоревич, Юрієвич, Гордіївна, в затишку, чимдуж, мимоволі, на 

прощання, пліч опліч, по-сусідськи, навперейми, бреньчати, Віннечина. 

 

2.Відредагуйте  речення, запишіть їх і поставте, де потрібно, розділові знаки (6 б). 

Я їду за лікарем бо хворому гірше. Кинь лист у поштовий ящик. Продавщиця 

видала мені на здачу мєлоч. Я вибачаюся за те що не виконав обіцянки. Іван Семенович 

вислухайте мене попросив Ігор. На святковий ранок вхід буде по запрошеннях. 

 

3.Доберіть лексичні відповідники до наведених перифраз.    (6 б) 

Любителі тихих світанків. Сонячний камінь. Інженери людських доль. Мандрівні 

Гомери. Легені планети. Другий хліб. 

 

4. Подані фразеологізми згрупуйте за синонімічними рядами та запишіть. 

Визначте значення кожного ряду.       (6 б) 

Зразок. Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – 

зазнати випробувань. 

Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці; гнути 

всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; 

плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю. 

 

5.Перепишіть речення, поставте розділові знаки, підкресліть граматичну основу. 

Накресліть схему речення, дайте його загальну характеристику.  (8б) 

Відчувай у думці кожен порух тонко розумій усе навкруг той хто лає не завжди 

твій ворог той хто хвалить не завжди твій друг. 

 

6.Напишіть висловлення на тему: «Життя – це гірська річка, а книжки – камінці, 

які скеровують воду…»(Г. Крук)      (12б) 

 

11 клас 

 

1. Запишіть слова, розкриваючи дужки.      (12 б) 

(Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях, К(к)иєво-П(п)ечерська (Л,л)авра, (Ш,ш)евченкові 

слова, (Ш,ш)шевченківський стиль, (Ш,ш)шевченківська (П,п)ремія, (А,а)хіллесова 

п’ята, острови (К,к)королеви (Ш,ш)арлоти, (Г,г)ерой України, (З,з)бройні (С,с)или 

України, (В,в)вінницький (Д,д)державний (П,п)педагогічний (У,у)ніверситет імені 

Михайла Коцюбинського, (С,с)тадіон (Д,д)динамо, (Б,б)удинок (К,к)ультури, (О,о)пера 

(З,з)апорожеь за (Д,д)унаєм, (З,з)алізні (В,в)орота, (Т,т)еплого (О, о)лекси, 

(К,к)онституція України, (А,а)кт (П,п)роголошення (Н,н)езалежності України, (Д,д)ень 

(У,у)чителя. 
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2. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.    (4 б) 
Анестезія, індиферентний, симптом, актуальний, фальсифікація, інспірувати, 

еритроцити, альтиметр. 

 

3.На основі простого речення побудуйте інші синтаксичні одиниці: 

а) складносурядне речення; 

б) складнопідрядне речення з одним підрядним; 

в) складнопідрядне речення з кількома підрядними; 

г) безсполучникове складне речення. Визначте граматичні основи.  (8 б) 

Освіта людини має починатися з приказок і закінчуватися думками(Сенека). 

 

4.Відредагуйте речення і запишіть їх. Поставте розділові знаки.   (8 б) 
Якщо людина своїми діями заслужила погане відношення людей до себе то хоч би         

якою була вона богатою хоч би яку високу посаду займала якої слави зажила все це не 

переваже на терезах людського осуду. Для того щоб у колективі шанували й любили 

треба на мій погляд сумлінно відноситься до діла працювати для людей для 

суспільства. Я знаю багатьох хто рахує себе щасливим саме тому що все своє свідоме 

життя плідно робив. І для мене завжди на першому місті був труд. 

 

5. Дайте коротку й лаконічну відповідь на запитання.    (4 б) 

1. Чи можливі такі написання: проте і про те; щоправда і що правда? 

Проілюструйте прикладами речень або словосполучень. 

2. Літературний відповідник до діалектного слова «боцян». 

3. Чи є спільнокореневими слова музика й музей? 

4. Назвіть географічні об’єкти, у яких фігурують прикметники та похідні від них. 

 

6. Напишіть  висловлення на тему: «Посієш характер – пожнеш долю…»     (12 б). 

 

 

У ІV (загальнонаціональному) етапі ХV Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика, що відбувся 24 січня 2015 року  взяли участь 27 учнів і 

11 студентів нашого регіону.  Переможцями  стали учні, які посіли І місце: Кухтей 

Микола, учень Снігурівської гімназії Снігурівської районної ради та Баралюк 

Анастасія, учениця Полігонівської ЗОШ Жовтневої районної ради. 

Кожна обдарована дитина – це індивідуальність, яка потребує особливого 

підходу. Реалізація обдарування вимагає створення толерантного простору, залучення 

обдарованої особистості до неперервного процесу самовдосконалення, саморозвитку, 

самонавчання. 

Рекомендуємо залучити учнів до участі у святкуванні знаменних дат: 

29 вересня – 170 років від дня народження Карпенка-Карого Івана Карповича 

(справж. прізв. Тобілевич) (1845-1907);  22 жовтня 80 років від дня народження 

Олійника Бориса Ілліча (1935), українського поета, перекладача; 14 листопада 

175 років від дня народження Старицького Михайла Петровича (1840-1904), 

українського драматурга, поета. 

Слід врахувати, що  заходи для учнів можуть ефективно здійснюватись шляхом 

залучення дітей до сюжетно-рольових ігор, гри-драматизації, інсценування, гри-бесіди, 

гри-мандрівки, екскурсій, уявної подорожі, інсценізацій, вікторин, виставок малюнків, 

театральних вистав. 

Для дітей старшого шкільного віку під час проведення заходів з нагоди 

вшанування пам’яті та вивчення творчої спадщини ювілярів використовуються такі 

форми роботи, як: турніри ораторів, музичні вітальні, фольклорні експедиції, 

презентації-захисти, театральні вистави, тематичні діалоги, конкурси творчих робіт, 
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поетичні вітальні, літературні читання, а також проведення творчих зустрічей з 

письменниками, літературознавцями тощо; круглі столи, дискусії, диспути, ділові ігри, 

залучення дітей та молоді до участі в значущих проектах, акціях, програмах, форумах, 

марафонах, фестивалях, конкурсах, святах, інтелектуально-пізнавальних ігор з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного спілкування, 

мережі Інтернет із зазначеної тематики. 

 

Методичні рекомендації 

щодо національно-патріотичного виховання 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є 

важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом 

нації. 

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно  

свідомої, духовно багатої мовної особистості. Одним із завдань є формування 

духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень. 

Велике значення на уроках української мови (особливо в 5-9 класах) має 

послідовне й системне вивчення слів-символів, у яких закарбовано культурний досвід 

минулих поколінь: лелека, калина, кладка, чорнобривці, вишиваний рушник і под. Саме 

вони сприяють формуванню національної картини світу наших учнів, закорінюють нові 

покоління в ґрунт духовності. Збагачення учнівського словника колоритними 

фразеологічними одиницями, що витворені попередніми поколіннями, позитивно 

позначатиметься на розвиткові образного мислення, розумінні ментальності свого 

народу: або пан, або пропав; у степу і хрущ м’ясо; береженого Бог береже, а козака – 

шабля; де два козаки, там три гетьмани і под. Тому радимо на кожному уроці 

збагачувати словник учнів щонайменше однією такою ідіомою. Важливо навчати 

любові до рідної мови не деклараціями, а вишуканими зразками української мови – 

багатої і гнучкої в передаванні найтонших відчуттів людини (мова творів Л. Костенко, 

В. Симоненка, Є. Гуцала, М. Стельмаха, О. Довженка). 

Пріоритетним завданням словесника також має бути руйнування стереотипу 

неповноцінності української мови, який упродовж попередніх поколінь з різних 

ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. Аби учні сприймали 

українську мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, треба широко 

й системно демонструвати повнокровність і спроможність нашої мови в усіх сферах 

життя. Для реалізації цього завдання слід добирати дидактичний матеріал різних 

тематичних груп: мистецтво, дозвілля, техніка, Інтернет, салон краси, одяг, здоров’я, 

спорт, наука, кулінарія, офіс, транспорт тощо. Використання сучасних текстів у 

шкільних підручниках української мови сприяє руйнуванню згаданого вище стереотипу 

щодо можливостей і спроможності сучасної української мови. Порушена проблема 

дуже важлива для формування мовної особистості,  тому доцільно широко 

використовувати, крім класичного, ще й цікавий дидактичний матеріал із сучасного 

життя для опанування мовних явищ. 

Метою української літератури є виховання національно свідомого громадянина 

України, формування  й утвердження гуманістичного світогляду особистості, 

національних і загальнолюдських цінностей. 

З огляду на національно-патріотичний аспект у навчанні української літератури 

зробимо окремі акценти на змістових і дидактичних складниках. 

5-8 класи. Під час вивчення міфів, легенд, народних переказів і казок, календарно-

обрядових й історичних пісень (фольклорних творів) варто звертати увагу на те, що їхні 

герої – це позитивні й негативні моделі наших пращурів-українців: світлі персонажі 

Сварог, Берегиня, Білобог протиставляються темним силам Чорнобогові і  ящерам. 
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Розмова про героїчні вчинки Хмельницького, Морозенка, Кармалюка має формувати 

чітке розуміння наступності поколінь, відгомін колишніх перемог у сучасному житті: 

справжні герої жили не лише в минулому, вони були в нашій недавній історії, є і серед 

нас, тобто ми, сучасні українці, - нащадки духовно і фізично сильних людей. Аналіз 

сюжетів народних творів має сприяти формуванню в учнів морально-етичних 

цінностей, усвідомлення себе як частини великого етносу з величною історією. 

Вивчаючи літописні оповідання в сучасних перекладах В. Близнеця, драматичний твір 

О. Олеся “Ярослав Мудрий”, обов’язково треба унаочнювати виклад літературно-

історичного матеріалу через демонстрацію архітектурних пам’яток, які є найкращим 

свідченням високої обдарованості наших предків: зображення Києво-Печерської лаври, 

Софії Київської, Золотих воріт, пам’ятників засновникам Києва, княгині Ользі, 

Ярославові Мудрому і под. Ознайомлюючи учнів із життям і творчістю Т. Шевченка, 

педагог може  розповідати не лише про важке дитинство поета, а висвітлювати його 

талановитість, багату фантазію, творчу уяву (пошуки малим Тарасом стовпів, що 

підпирають небо; відгуки батька про незвичайного сина, багатий світ українських 

традицій і звичаїв, у якому зростав майбутній поет), робити акцент на красі українських 

пейзажів і споконвічного прагнення наших пращурів жити в гармонії з рідною 

природою (“Садок вишневий коло хати”, “За сонцем хмаронька пливе...”). Розповідь 

про життя Лесі Українки та її поезії (“Як дитиною, бувало...”, “Давня казка” та ін.) 

варто робити в позитивістському ключі: людина – сильна особистість; будь-які 

труднощі загартовують людину; мужність і оптимізм завжди перемагають зло й 

несправедливість. Узагалі, бесіди про минуле нашого народу треба проводити в 

оптимістичному аспекті, наголошувати на світлих сторінках української історії, а про 

труднощі варто говорити як про чинники, які робили нас, українців, сильнішими й 

досвідченішими. Саме такий підхід формуватиме в учнів любов і повагу до рідної 

землі, вироблятиме стійкий імунітет до негативних викликів сучасного суспільства. Ні 

в якому разі не треба применшувати ролі гумористичних творів у формуванні сильної 

особистості: співомовки С. Руданського, гуморески П. Глазового, байки Л. Глібова 

мають переконувати учнів у тому, що вміти сміятися із себе – це риса сильної людини, 

почуття гумору – ознака духовно здорової особистості як у минулому (гумор козаків у 

співомовках С. Руданського), так і сьогодні ( “Тореадори з Васюківки” В. Нестайка). 

Важливим складником національного виховання є культивація таких важливих 

концептів, як “Україна”, “мати”, “хата”, “лелека”, “вишиваний рушник” і под. Саме 

вони міцною ниткою духовності прив’язують людину до свого дому, стежки, до 

близької чи рідної людини, а саме на них тримається сучасний світ із його труднощами 

й викликами, саме вони цементують свідому особистість з багатим духовним світом. 

Тому вивчення таких творів, як “Лебеді материнства” В. Симоненка, “Любіть Україну” 

В. Сосюри, “Дорогою ціною” М. Коцюбинського має бути не декларативним, а  

глибоко змістовним, із розкриттям символів, із застосуванням особистісно 

орієнтованих підходів, із проекціями в сучасне життя. 

9-11 класи. Починаючи з 9 класу, учні вивчають системний курс літератури за 

хронологічним і мистецько-стильовим принципами. Повноцінно і якісно виконати це 

завдання можна лише розглядаючи наші мистецькі явища в міжнаціональному й 

світовому контекстах. Саме національна ідентифікація й усвідомлення себе українцем – 

представником одного з давніх і культурних народів світу – відбувається під час 

вивчення літератури бароко, поеми “Енеїда” І. Котляревського, поеми “Гайдамаки” 

Т. Шевченка, повісті “Облога Буші” М. Старицького, новели “Intermezzo” 

М. Коцюбинського, новели “За мить щастя” О.Гончара, роману “Диво” 

П. Загребельного. 

Глибокий аналіз подій, учинків героїв названих творів сприятиме формуванню 

важливого розуміння того, що упродовж історії людства українці, як і інші народи, 

безпосередньо брали участь у виробленні системи загальнолюдських цінностей, 
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збагачували світову мистецьку скарбницю художніми шедеврами. Таке розуміння 

історичного процесу гартуватиме гордість за свій народ, а отже, формуватиме 

патріотичну особистість. З огляду на це вчителі-філологи мають на високому 

професійному рівні переконливо продемонструвати мистецькі переваги кожного 

художнього твору, які вивчають у 9-11 класах. Осягнення літературної спадщини буде 

повноцінним лише за активного навчання, яке можна зреалізувати через застосування 

особистісно орієнтованого підходу в навчанні, проблемно-пошукового методу, 

використання проектної технології тощо. Словесник має приділяти велику увагу 

мистецькому контексту (живопис, архітектура, скульптура, музика) й міжпредметним 

зв’язкам (іноземні мови, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія) з 

метою успішної реалізації завдань національного патріотичного виховання на уроках 

української літератури в старших класах. Як можна повноцінно осягнути сутність 

імпресіоністичної манери письма (твори М. Коцюбинського, В. Винниченка, Григорія 

Косинки, Миколи  Хвильового, К. Гамсуна) без аналізу цієї стильової течії в живопису 

(роботи В. Ван Гога, К. Моне, О. Ренуара, Е. Дега, О. Мурашка). Вивчення художніх 

творів у тісних зв’язках зі світовим мистецтвом і історією сприятиме усвідомленню 

українця як повноцінної особистості з багатим духовним світом і неповторним 

колоритом. 

Нині відбувається активний процес дослідження творчості митців, чиї імена були 

безпідставно забуті ,визначається їхнє місце в літературі свого часу і в духовній 

скарбниці сучасності. У цих дослідженнях й оцінці допомагають нам «Історія 

українського письменства» Сергія Єфремова, «Історія української літератури» Дмитра 

Чижевського, літературознавчі праці Михайла Грушевського, Григорія Костюка, 

Михайла Возняка та інших. 

Учитель має продумати систему роботи над формуванням національно-

патріотичної вихованості учнів упродовж вивчення поетичних, прозових і драматичних 

творів художньої літератури. 

Створена й апробована система роботи з питань патріотичного виховання під час 

вивчення творів Т.Шевченка, Лесі Українки, В.Барки, У. Самчука, Т. Осьмачки, 

В. Сосюри, О. Гончара,О.Довженка, П. Загребельного, В. Симоненка, Л. Костенко, 

В. Стуса та інших письменників передбачає виховання любові до Батьківщини, рідної 

мови, історії та культури, почуття національної самосвідомості, господаря власної 

землі, повагу до славних синів і дочок України,шанобливе ставлення до культур усіх 

народів світу, відповідальність кожного за долю нації. 

В основу системи патріотичного виховання на уроках української літератури 

потрібно покласти правдиве слово про свій народ, його споконвічне прагнення 

розбудовувати Українську державу. Творчі зусилля кожного вчителя мають бути 

спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного уроку та його творчий 

потенціал, створити оптимальні можливості для розвитку самостійного творчого 

мислення учнів, активізації їхньої пізнавальної діяльності,формування патріотичних 

почуттів під час вивчення літератури. Тому національно-патріотичне виховання на 

уроках літератури має здійснюватися на основі проблемного вивчення художніх 

текстів, де є активна чи пасивна позиція героїв у ставленні до проблем національного 

відродження; їхньої системності, де домінантою є настанови до національного 

відродження. Якісна зміна у викладанні української літератури сприятиме становленню 

і розвитку насамперед національно свідомої особистості, бо в почуттях і характерах 

учнівської молоді домінуватиме не космополітизм, а український патріотизм, бажання 

жити і працювати задля розквіту Української держави. 

Однією із центральних проблем у творчості вітчизняних письменників є 

збереження національних культурних цінностей Образи рідного слова, (О.Олесь 

«О слово рідне…»), собору (О.Гончар «Собор» ), червоної калини (В.Стус « Ярій, 

душе»), які символізують духовні набутки народу, порівняння мови з хлібом 
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(Л.Костенко «Біль єдиної зброї»), що підносить національно-мовну проблему до рівня 

найвищих життєвих проблем, протиставляється картинам нищення культурних надбань 

українців, у відтворенні яких головну роль відіграють образи з негативним емоційним 

зарядом: Мина Мазайло,його дружина і дочка, тьотя Мотя ( М.Куліш «Мина 

Мазайло»), Володька Лобода (О.Гончар «Собор»), біла стужа, чорні води ( В.Стус 

«Ярій, душе…»). Ці образи уособлюють тих, хто втілює в життя антинаціональну 

політику або є прикладом духовної аморфності. Про таке психологічне явище, як 

розбрат між різними частинами українського народу,нехтування загальнолюдськими та 

народними морально-етичними нормами, що значно знижувало шанси національного 

відродження України, говоримо при вивченні оповідання М.Хвильового 

«Мати»,роману Ю.Яновського «Вершники» (новела «Подвійне коло»), вірша В. Стуса 

«За літописом Самовидця». Засобами літератури повинні формуватися складники 

патріотичної вихованості, які ґрунтуються на життєвих стереотипах українського 

народу і узгоджуються з народними уявленнями про високі виміри морального, 

етичного, духовного, гуманістичного, відображають національний менталітет. Щоб 

художні твори посіли належне місце у формуванні складників вихованості 

патріотичних почуттів в учнів, на уроках української літератури необхідно моделювати 

ситуації, які сприятимуть розумінню учнями суспільно-політичних явищ, змальованих 

автором у творі,проводити аналогії із сучасністю; через мистецтво слова пробуджувати 

національну свідомість. 

Питання, яким слід приділити увагу під час проведення секційних засідань 

районних (міських) методичних об’єднань учителів української мови і літератури: 

1. Опрацювання додатка до листа МОН України № 1/9-343 від 01.07.15 про 

викладання української мови і літератури у 2015-2016 н. р. 

2. Навчально-методичне забезпечення викладання української мови і літератури в 

5-11 класах у 2015–2016 роках. 

3. Проведення випереджувальних лекційно-практичних занять, ділових ігор, 

моделювання уроків з тем, передбачених новою програмою для 7 класу (із метою 

науково-методичної допомоги, активізації творчої діяльності вчителів). 

4. Організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором, 

факультативів у навчальному процесі. 

5. Творчий потенціал педагога як умова творчого розвитку учнів (участь в 

олімпіадах, мовно-літературних конкурсах, грі «Соняшник»). 

6. Обговорення підручників з української мови для 6 класу, які проходять 

апробацію. 
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19 травня 2015 року в рамках засідання обласної творчої групи вчителів 

російської мови було проведено обласний методичний актив учителів російської мови і 

літератури, на якому розглядались питання щодо національно-патріотичного виховання 

на уроках російської мови і літератури, внесених змін до навчальних програм, 

використання здоров’язбережувальних технологій на уроках російської мови, реалізації 

в підручниках 7 класу вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, апробації підручників російської мови 5, 6 класів. 

Основна мета вивчення мов національних меншин в школі з українською мовою 

навчання – «формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння 

доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів 

мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду». [4] 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 100 

«Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», відповідно до наказу № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження 

змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» 

затверджено зміни, спрямовані на розвантаження прграм, врахування вікових 

особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій, 

і надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з 

таких навчальних предметів: російська мова для шкіл з навчанням українською мовою 

(початок навчання з 1-го класу), російська мова для шкіл з навчанням українською 

мовою (початок навчання з 5-го класу), російська мова для шкіл з навчанням 

російською мовою, інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна) для шкіл з 

навчанням російською мовою тощо. 

«Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті  (http://iitzo.gov.ua/serednya-

osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі 

можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, 

але так, щоб не порушувалась логіка його викладу». [3] 

У 2015/2016 навчальному році вивчення мов національних меншин 

здійснюватиметься за програмами: 

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою 

5-7 класи 

«Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

російською мовою (укладачі: Голобородько Є. П., Озерова Н. Г., Михайловська Г. О., 

Статівка В. І., Давидюк Л. В., Викова К. І., Яновська Л. Г., Кошкіна Ж. О. - Київ:                          

Видавничий дім «Освіта», 2013) 

8-9 класи 

«Російська мова» для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням російською мовою (автори Озерова Н. Г., Михайловська Г. О., 

Давидюк Л. В. и др. - Чернівці: Букрек, 2005) 

10-11 класи 

рівень стандарту – «Російська мова» для 10-11 класів (за ред. Озерової Н.Г.); 

академічний рівень – «Російська мова» для 10-11 класів (автор Фролова Т. Я.); 

профільний рівень – «Російська мова» для 10-11 класів (авт. Голобородько Є. П. 

та ін.). 

Звертаємо особливу увагу, відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015р. 

№ 518 змінено назву предмета «Світова література» на «Зарубіжна література». 

Просимо враховувати це при затвердженні Типових навчальних планів, оформленні 

шкільної документації, складанні поурочних планів. 

Вивчення інтегрованого курсу «Література» (російська та зарубіжна) в 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою 

здійснюватиметься за наступними навчальними програмами: 

 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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5-7 класи 

«Література» (російська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням російською мовою (автори: Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., 

Корнієнко О. А., Мельник А. О., Храброва В. Є., Мухін В. А., Данілова І. Н.- Київ: 

Видавничий дім "Освіта", 2013); 

8-9 класи 

«Література» (російська та зарубіжна) для 5-12 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори: Сімакова Л.А., 

Снєгірьова В. В. - Чернівці: Букрек, 2005); 

10-11 класи 

рівень стандарту – «Література» (російська та світова) для 10-11 класів; 

академічний рівень для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

російською мовою (автори Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В. - Київ: Грамота, 2010); 

профільний рівень – «Література» (російська та світова) для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори 

Силантьева В.І., Бучацька Т.Г. - Київ: Грамота, 2010).; 

У 2015/2016 навчальному році вивчення російської мови в школах з 

українською мовою навчання (інваріантна складова, 2 години на тиждень) 

здійснюватиметься за наступними навчальними програмами: 

5-7 класи 

«Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (укладачі: Баландіна Н. Ф., Синиця І. А., Фролова Т. Я., 

Бойченко Л. А. - Київ: Видавничий дім "Освіта", 2013); 

«Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач Л. І., Корсаков В. О., 

Фідкевич О. Л., Ґудзик І. П. - Київ: Видавничий дім "Освіта", 2013) 

Вищезазначені програми зі змінами та доповненнями можна знайти 

на сайті Міністерства освіти і науки України 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

8-9 класи 

«Російська мова» для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою (Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В., Лебеденко С. А.. - 

Чернівці: Букрек, 2005); 

«Російська мова» для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою (Ґудзик И. Ф., Корсаков В. А. - Чернівці: Букрек, 2006); 

10-11 класи 

Також російська мова у 7-9, 10-11 класах може вивчатися як курс за вибором і 

факультативно: 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 

мовою. Російська мова (курс за вибором) / Т. Я. Фролова. 2010; 

Программы для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением 

на украинском языке. Русский язык. Факультативный курс. 5-11 классы / 

Л. В. Давидюк. 2010. 

Звертаємо увагу, що з 5 класу в загальноосвітніх навчальних закладах із 

навчанням українською мовою за умови вивчення російської мови у початкових класах 

необхідно використовувати навчальну програму авторів Баландіної Н. Ф., Синиці І. А., 

Фролової Т. Я., Бойченко Л. А., коли мова починає вивчатися вперше з 5 класу – 

навчальну програму авторів Курач Л. І., Корсакова В. О., Фідкевич О. Л., Ґудзик І. П.. 

При вивченні російської мови за рахунок варіативної складової типових 

навчальних планів необхідно користуватися навчальною програмою з факультативного 

курсу за редакцією Крюченкової О. Ю., навчальною програмою курсу за вибором 

автора Фролової Т. Я. (див. на сайті МОН України). 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
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«Звертаємо увагу, що у випадку вивчення російської мови (як предмета) за 

рахунок варіативної частини, необхідно користуватися навчальними програмами за 

ред. Н.Баландіної або Л. Курач, скоригувавши їх зміст на відповідну кількість годин, 

визначену в робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу. 

Скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного об’єднання 

загальноосвітнього навчального закладу». [3] 

Вивчення російської мови в 7 класі в школах із українською мовою навчання 

здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством: 

– «Русский язык» (3-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт.. Полякова Т. М. та ін.) 

– «Русский язык» (3-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Коновалова М. В.) 

– «Русский язык» (3-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Корсаков В. О., Сакович О. К.) 

– «Русский язык» (7-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Самонова О. І., Полякова Т. М.) 

– «Русский язык» (7-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Давидюк Л. В., Статівка В. І.) 

– «Русский язык» (7-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Баландіна Н. Ф. та ін..) 

– «Русский язык» (7-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Рудяков О. М. та ін.) 

– «Русский язык» (7-й рік навчання) для ЗНЗ із навчанням українською мовою 

(авт. Коновалова М. В.) 

З 20 січня до 20 березня 2015 року вчителі мали можливість ознайомитися з 

конкурсними підручниками на Репозитарії та обрати один із них, а школи – замовити 

підручники, які обрали їхні педагоги. 

«Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, 

що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. 

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі 

й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо 

організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх 

років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН 

(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в 

Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років». [3] 

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класу починають навчання за новим 

Державним стандартом базової і повної загальної загальної середньої освіти та новими 

навчальними програмами. 

Учителі російської мови загальноосвітніх навчальних закладів з українською 

мовою навчання можуть використати орієнтовне календарно-тематичне планування 

уроків російської мови за новими програмами. 

 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 

уроків російської мови в 7 класі (третій рік навчання) 

 

За програмою «Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач 

Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Ґудзик І. П. - Київ: Видавничий дім "Освіта", 

2013). Режим доступу http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_ 

programs/1349869088/ 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
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Укладач – Дроздова Світлана Євгенівна, учитель 

російської мови і літератури вищої категорії 

Первомайської ЗОШ  І–ІII ступенів № 9 

Первомайської міської ради, старший учитель 

 

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к

а
 

в
 т

ем
е
 

Содержание программного материала 

7 класс 2 часа в неделю Д
а
т
а

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

1 

 

1 
Лексика. Фразеология - 2ч. 

Тематические группы слов. 
 1 

2 2 Наиболее употребительные фразеологизмы.  1 

3  Аудирование 1. Различение на слух 

фразеологических оборотов. Составление плана 

прочитанного текста. 

 1 

Морфология. Орфография - 16  

 

4 

 

1 
Имя существительное. 3 ч 

Изменение сущ-х по падежам. Типы склонения 

имён сущ-х. 

 1 

5 2 Несклоняемые сущ-е. Трудные случаи 

употребления падежных форм имён сущ-х. 

 1 

6 3 Правописание бузударных гласных в окончаниях 

сущ-х. 

 1 

7  Развитие связной речи № 1 Устное изложение 

отрывка из худ – ого произведения. 
 1 

 

8 

 

 

1 
Имя прилагательное 2 ч  
Изменение прилагательных по падежам.  Трудные 

случаи употребления падежных форм имён 

прилагательных. 

 1 

9 2 Правописание бузударных гласных в окончаниях 

прилагательных. Н, НН в именах прилагательных. 

 1 

10  Диалог 1. Обобщенное содержание диалога  1 

 

11 

 

1 

Имя числительное 2 ч. 

Имена числительные,обозначающие количество 

предметов и порядок при счёте. Роль 

числительных в предложении. 

 1 

 

12 

2 Изменение по падежам имён числительных 2,3,4,5-

20,30. Буква Ь в числительных. 

 1 

13  Развитие связной речи №2 Устное сочинение. 

Описание процесса труда. 
 1 

14  Аудирование 2 Различение известной и 

неизвестной информации. 

 1 

 

15 

 Контрольная работа №1 Проверка языковых 

знаний и умений (тесты) «Имя 

существительное и прилагательное» 

 1 

Тематическая1 

16  Развитие связной речи № 3 Описание процессов 

труда 

 1 

17  Чтение вслух 1 текста с диалогической речью.  1 
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18 

 

1 
Местоимение 3 ч. 

 Значение местоимений, роль в предложении. 

Изменение по падежам личных местоимений, а 

также КТО, ЧТО. 

 1 

19  2 Изменение по падежам личных местоимений, а 

также КТО, ЧТО. 

 1 

20 3 Написание через дефис местоимений КТО-ТО, 

ЧТО-ТО, КТО-НИБУДЬ, ЧТО-НИБУДЬ, КОЕ-

КТО. 

 1 

21  Аудирование 3 Восприятие и понимание  на слух 

текста со словами более 7-8 звуков. 

 1 

 

22  

 

 1 
Глагол -2 ч 

Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

 1 

 

23 

 2 Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных  в префиксах и суффиксах  

 1 

24  Безличные глаголы.(резерв)  1 

25    Чтение  молча 2  1 

26   

1 
Наречие 2 ч. 

Значение, вопросы, роль в предложении. 
 1 

27   Развитие связной речи №4. Особенности текста-

рассуждения внаучном стиле речи    
 1 

28  2 Буквы О, А на конце наречий.    1 

29

30 

 Буква Ь на конце наречий. (резерв)  2 

31    Контрольная работа № 2. Списывание      

текста  

 1 

32   Диалог 2 Оформление начальной  побудительной 

реплики с помощью различных языковых средств. 

 1 

Тематическая 2 

 

33 

  

1 
Предлог.Союз - 1 ч. 

Предлоги,используемые для выражения таких 

смысловых отношений между словами – образа 

действия, причины, цели.Написание предлогов 

через дефис. Значение и употребление союзов 

однако, зато, как, будто, словно…  

  

 

1 

34   Устная диалогическая речь 3. Cоставление и 

разыгрывание диалогов из прочитанного 

произведения. 

 1 

 

35 

  

1 
Частица. Междометие –1 ч. 

Частицы бы, пусть.Частицы кое- , -то, - нибудь. 

Раздельное написание частиц б, бы.    

 1 

36  Междометия, выражающие характеристику или 

оценку состояния. Обобщение изученного по 

теме (резерв) 

 1 

37   Контрольная работа № 3 Проверка языковых 

знаний и умений     «Служебныяе части речи» 

Тесты 

 1 

38   Развитие связной речи №5  Аннотация  на 

прочитанную книгу 

 1 
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Синтаксис. Пунктуация. Стилистика 16 ч. 

  

39 

 

1 
Текст.4 ч 

 Эмоционально-оценочная информация, прямо не 

выраженная в тексте.  .   

  

1 

40  Чтение №3 Порядок слов и интонация как 

средство смысловой связи в предложении. 
 1 

41 2 Прямой порядок слов.  1 

42 3 Цепная связь между предложениями в тексте.  1 

43 4 Вводные слова как средство связи между 

предложениями. Особенности научно- 

популярного стиля . 

 1 

44   Аудирование №3 Восприятие на слух, понимание 

при беглом чтении длиной 7-8 звуков, 

фразеологических единиц из тематических групп, 

словосочетаний, различающихся предлогом. 

 1 

45   Развитие связной речи № 6 Письменное 

сочинение на основе жизненного опыта. 

 1 

Тематическая 3 

Предложение – 12 ч.  

46 1 Однородные члены предложения.  1 

47 2 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при них. 

 1 

48 3 Обособленные второстепенные члены 

предложения . Обособленные определения. 

 1 

49 4 Уточняющие обособленные члены предложения.   1 

50 5 Сравнительный оборот. Знаки препинания.  1 

51  Развитие связной речи № 7 
Контрольное письменное изложение  текста 

научного стиля. 

 1 

52  Контрольная работа №4 

Проверка языковых знаний и умений по теме 
«Обособленные члены предложения».   Диктант.  

 1 

53  Чтение молча 5   1 

 

54  

6 

  

  

Вводные слова -1 ч  
Вводные слова и выражения. Роль в предложении. 

Знаки препинания при вводных словах. Устная 

диалогическая речь. 

 1 

55  Устная диалогическая речь 4. Воспроизведение 

прослушанных  или прочитанных 

диалогов,составление диалогов с помощью 

вспомогательных материалов и самостоятельно. 

 1 

56  Контрольная работа № 5 

Зрительно- слуховой диктант 

 1 

Тематическая 4 

57 7 

  
Прямая и косвенная речь2 ч. 

Прямая и косвенная речь  как способы передачи 

чужой речи. 

 1 

58 8 Знаки препинания при прямой речи.  1 

59  Аудирование 4 Восприятие на слух текста с 

прямой речью 

 1 
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60  Развитие связной речи 8. Сжатый пересказ 

(устно) текста научного стиля 

 1 

61 

62 

9 

10  
Односоставные предложения – 3 ч 

Односоставные предложения с главным членом в 

форме сказуемого   

 2 

63 11 Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего. 
 1 

64  Аудирование 5 Воспроизведение на слух 

предложений. 
 1 

65  Развитие связной речи № 8 Устное сочинение 

научного стиля(на языковую тему). 

 1 

66  Контрольная работа № 6 (Чтение № 6)- чтение 

молча, понимание незнакомых текстов, 

относящихся к художественному стилю. 

 1 

67  Контрольная работа № 7 Проверка языковых 

знаний и умений «Вводные слова. Прямая и 

косвенная речь.  Односоставные предложения». 

Тесты 

 1 

68  Контрольная работа № 8 Аудирование № 6  1 

69  Повторение  Морфология .Части речи.  1 

70  Повторение Однородные члены 

предложения.Обособленные члены предложения 

Уточняющие обособленные   члены предложения. 

Прямая и косвенная речь.  

 1 

Тематическая5 

 

Орієнтовний розподіл програмового матеріалу в 7 класі  

(третій рік навчання) 

 

За програмою «Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач 

Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Ґудзик І. П. - Київ: Видавничий дім "Освіта", 

2013). Режим доступу http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_ 

programs/1349869088/ 

Укладач – Корсаков Володимир Олексійович, 

головний редактор журналу «Русская словесность в 

школах Украины», автор програми 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Урок 1. Нахождение в тексте признаков научного и научно-популярного стилей. 

Интонация и порядок слов в предложениях текста. Слушание: определение 

соответствия заглавия содержанию текста. 

Урок 2. Цепная связь предложений в тексте. Чтение: определение своего 

отношения к прочитанному. Говорение: обсуждение прочитанного. 

Урок 3. Слушание: различение известной и новой информации. Говорение: 

пересказывание текста. 

Урок 4. Тематические группы слов. Чтение: определение темы текста. Слушание: 

нахождение в тексте группы слов, связанные с его темой. 

Урок 5. Чтение: представление описанного. Написание сочинения-описания. 

Урок 6. Предлог. Союз. Чтение, обсуждение прочитанного. Письмо: составление 

высказывания на предложенную тему. 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_%20programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_%20programs/1349869088/
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Урок 7. Однородные члены предложения с обобщающими словами. 

Выразительное чтение, представление описанных картин. 

Урок 8. Использование в речи однородных членов предложения с обобщающими 

словами. Чтение, дополнение диалога. 

Урок 9. Обсуждение особенностей диалога. Говорение: составление диалога по 

предложенной ситуации. Выразительное чтение. 

Урок 10. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Выразительное чтение, представление описанных 

картин. 

Урок 11. Анализ предложений с обособленными членами, использование их в 

речи. Выразительное чтение диалога в лицах. Говорение: составление продолжения 

диалога. 

Урок 12. Слушание: предугадывание содержания текста. Говорение: обсуждение 

характеров персонажей. 

Урок 13. Анализ предложений со сравнительными оборотами, использование их в 

речи. Чтение: определение темы и основной мысли. 

Урок 14. Обсуждение особенностей устного высказывания. Выразительное 

чтение. Говорение: составление устного высказывания на основе текста. 

Урок 15. Контрольная работа: выполнение задания по языковым темам. Чтение, 

обсуждение прочитанного. 

Урок 16. Чтение молча: составление вопросов по тексту и ответов на них. 

Письмо: составление высказывания по впечатлениям от прочитанного текста. 

Урок 17. Написание изложения по научно-популярному тексту. Чтение: 

определение темы и подтем текста. 

Урок 18. Повторение пройденного материала. 

Урок 19. Слушание: выполнение задания на проверку понимания. Выразительное 

чтение. Письмо: составление высказывания по впечатлениям от прочитанного текста. 

Урок 20. Изменение имен существительных по падежам. Говорение: составление 

высказывания по предложенной ситуации. 

Урок 21. Имена существительные, различающиеся формой падежа в русском и 

украинском языках. Чтение: представление описанных в тексте картин. 

Урок 22. Чтение: деление текста на части по содержанию. Говорение: пересказ 

текста. Письмо: составление высказывания по впечатлениям от прочитанного текста. 

Урок 23. Правописание безударных гласных в окончаниях имен 

существительных. Письмо: составление высказывания на заданную тему. 

Урок 24. Изменением имен прилагательных по падежам. Правописание 

безударных гласных в окончаниях прилагательных. Говорение: составление диалога по 

предложенной ситуации. 

Урок 25. Нн и н в именах прилагательных. Говорение: составление высказывания 

по рисунку. 

Урок 26. Говорение: составление диалога по описанной ситуации. Чтение, 

обсуждение прочитанного. 

Урок 27. Имена числительные, обозначающие количество предметов и их 

порядок при счете. Буква ь в именах числительных. Говорение: составление диалога по 

придуманной ситуации. 

Урок 28. Изменение имен числительных по падежам. Чтение: сопоставление 

содержания текста и иллюстрации к нему. 

Урок 29. Контрольная работа: списывание текста и проверка написанного. 

Чтение, обсуждение прочитанного. 

Урок 30. Говорение: пересказ прочитанного текста. Чтение: определение темы и 

подтем текста. Письмо: составление изложения с элементами сочинения. 

Урок 31. Контрольная работа: выполнение задания по языковым темам. Чтение, 
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обсуждение прочитанного. 

Урок 32. Написание изложения по самостоятельно составленному плану. Чтение, 

обсуждение прочитанного. 

Урок 33. Повторение пройденного материала. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Урок 34. Слушание: определение отношения автора к предмету речи, нахождение 

слов и выражений, в которых переданы авторские чувства. Говорение: обсуждение 

прочитанного. Написание сочинения с выражением своего отношения к описываемому. 

Урок 35. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Письмо: составление 

высказывания по предложенной ситуации. 

Урок 36. Слушание: соотношение содержания текста и иллюстрации к нему. 

Чтение текста в лицах. 

Урок 37. Частица. Междометие. Говорение: анализ поступков героев 

произведения. 

Урок 38. Говорение: составление диалога по описанной ситуации. Чтение, 

определение значения в группах однокоренных слов. 

Урок 39. Односоставные и двусоставные предложения. Чтение, составление 

вопросов к тексту. Говорение: построение высказывания на основе пословицы. 

Урок 40. Анализ, составление односоставных предложений. Чтение, определение 

темы текста, выражение своего отношения к прочитанному. Говорение: дополнение 

данного диалога. 

Урок 41. Чтение в лицах, определение основной мысли текста, анализ поступков 

действующих лиц произведения. Говорение: составление высказывания с опорой на 

вспомогательный материал. Письмо: составление высказывания о впечатлениях от 

прочитанного. 

Урок 42. Анализ, составление односоставных предложений, использование их в 

речи. Чтение, представление описанного. Письмо: составление изложения с элементами 

сочинения. 

Урок 43. Говорение: составление высказывания на основе прочитанного текста. 

Чтение, просматривание текста, нахождение выразительных средств. 

Урок 44. Вводные слова и сочетания слов. Чтение: определение авторского 

отношения к героям произведения. 

Урок 45. Анализ и построение предложений с вводными словами и сочетаниями 

слов. Чтение текста в лицах. Письмо: составление высказывания на основе жизненного 

опыта. 

Урок 46. Использование вводных слов для связи предложений в тексте. Чтение 

молча, определение основной и дополнительной частей содержания текста. 

Урок 47. Письмо: составление высказывания по личным впечатлениям и опорным 

словам. Чтение: представление описанных картин, нахождение в тексте 

изобразительно-выразительных средств. 

Урок 48. Слова автора и прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Говорение: проведение дискуссии на заданную тему. 

Урок 49. Различение предложений с прямой речью и репликами диалога. 

Выразительное чтение. Письмо: составление высказывания по впечатлениям от 

прочитанного текста. 

Урок 50. Говорение: составление диалога по предложенной ситуации. Слушание, 

обсуждение прослушанного. 

Урок 51. Контрольная работа: 1) выполнение задания по языковым темам; 

2) слушание незнакомого текста, составление ответов на вопросы по его содержанию. 

Урок 52. Чтение: деление текста на части по содержанию. Говорение: дополнение 

текста на основе вспомогательного материала. 
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Урок 53. Повторение пройденного материала. 

Урок 54. Слушание: определение слов, обозначающих последовательность 

действий. Написание изложения по прослушанному тексту. 

Урок 55. Местоимение, его значение. Письмо: составление высказывания по 

тексту. 

Урок 56. Изменение местоимений по падежам. Чтение текста в лицах. Говорение: 

составление диалога по пословице. 

Урок 57. Чтение в лицах: определение основной мысли текста, анализ поступков 

действующих лиц произведения. Говорение: составление высказывания по 

придуманной ситуации. 

Урок 58. Правописание местоимений. Письмо: составление высказывания по 

опорным словам. 

Урок 59. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Правописание личных окончаний глаголов. Чтение: представление описанных 

в тексте картин. 

Урок 60. Говорение: составление высказывания по данному началу. Чтение, 

деление текста на части, озаглавливание их. 

Урок 61. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

префиксах и суффиксах глаголов. Говорение: составление высказывания на 

предложенную тему. 

Урок 62. Безличные глаголы. Выразительное чтение. Письмо: составление 

высказывания по описанной ситуации. 

Урок 63. Письмо: составление высказывания по обсужденной проблеме. 

Говорение: обсуждение разных точек зрения на проблему. 

Урок 64. Контрольная работа: написание изложения. 

Урок 65. Наречие, его значение. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Письмо: составление высказывания на предложенную тему. 

Урок 66. Контрольная работа: 1) написание зрительно-слухового диктанта. 

Чтение, обсуждение прочитанного. 

Урок 67. Буквы о и а на конце наречий. Слушание: определение основной мысли 

текста. 

Урок 68. Контрольная работа: 1) выполнение задания по языковым темам; 

2) чтение молча незнакомого текста, составление ответов на вопросы по его 

содержанию. 

Урок 69. Говорение: составление диалога по данному началу. Письмо: 

составление рассуждения на заданную тему. 

Урок 70. Повторение пройденного материала. 

 

Методичні рекомендації щодо перевірки  

навчальних досягнень учнів із російської мови у 7 класі 

(третій рік навчання) 

 

Підготував Корсаков Володимир 

Олексійович, головний редактор 

журналу «Русская словесность в 

школах Украины», автор програми 

 

В 7 классе фронтально (одновременно у всего класса) проверяется уровень 

сформированности у учащихся языковых умений и навыков правописания, а также 

овладения навыками аудирования, чтения молча и письменного изложения. 

Оценивание языковых умений осуществляется два раза в течение семестра, 

навыков правописания – один раз, навыков аудирования и чтения молча – один раз в 
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году. Таким образом, контрольные работы в течение года распределяются так: 

в 1-м семестре – «языковая тема» (две проверки), «списывание» (одна проверка), 

во 2-м семестре – «языковая тема» (две проверки), «зрительно-слуховой диктант», 

«письменное изложение», «аудирование» и «чтение молча» (по одной проверке). 

Проверка языковых умений и навыков. Проводится в письменной форме с 

применением заданий тестового характера. Содержание контроля должен составлять 

тот материал школьного курса языка в 7 классе, который отобран с учетом 

функционального подхода к обучению. Следует проверять те умения и навыки, 

которые предполагают практическое усвоение языковых единиц, а не те, которые 

свидетельствуют об усвоении сведений о языке и умении осуществлять языковой 

разбор. 

Как известно, практические языковые умения и навыки представлены в 

программе формулировками типа: (ученик) «правильно произносит», «различает 

похожие, но не одинаковые слова (формы) русского и украинского языка», «подбирает 

слова с указанным значением», «строит словосочетания, употребляя слова в нужной 

форме», «находит ошибку в образовании формы слова», «строит предложение с 

обращением», «объединяет два предложения в сложное», «использует рассмотренные 

средства связи для объединения предложений» и под. Языковые умения этой группы 

имеют решающее значение для успешного восприятия и продуцирования речи. 

Именно на такой подход к проведению контрольных работ ориентируют 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся по языку. Выполняя задания 

тестового характера, учащиеся должны проявить умения правильно использовать 

языковые средства, которыми они овладели, в частности: 1) сочетать слова, дополнять, 

трансформировать предложения, подбирая должную форму слова, нужную лексему, 

соответствующие средства связи между частями предложения, между предложениями в 

группе связанных между собой предложений; 2) выявлять понимание значения 

языковых единиц и особенностей использования их в речи. 

Критериями предусмотрено, что контрольные задания для проверки языковых 

умений и навыков составляются на материале слов, сочетаний слов, предложений, 

групп связанных между собой предложений. Общее число таких заданий для данного 

класса – 6 и относятся они только к построению, реконструированию и использованию 

языковых единиц. К каждому заданию ученикам предлагается также подобрать 

собственные примеры. 

Покажем, какой материал (по разным разделам школьного курса языка) следует 

отбирать для контрольной проверки уровня сформированности языковых умений и 

навыков, чтобы он отвечал Критериям оценивания. 

1. I. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово. 

Несмотря на то, что родители спешили на поезд, они не хотели раньше 

времени нарушать (…) сон своего ребенка. 

1) сильный; 2) крепкий; 3) мощный 

II. Составьте и запишите предложение с одним из данных для выбора 

слов, употребляя его в соответствии с его значением. 

2. I. Вставьте слово в нужной форме. 

Ветераны благодарили (…) за внимание и заботу. 

1) школьникам; 2) школьников 

II. Составьте и запишите словосочетание со словом благодарить, 

используя другое зависимое слово. 

3. I. Употребите слово работа в нужной форме, используя данные предлоги. 

На встрече со школьниками известный писатель рассказал (…) (работа) 

над своей новой книгой. 

1) за; 2) о; 3) про 

II. Составьте и запишите словосочетание со словом рассказать, подбирая 
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к нему другое зависимое слово и употребляя нужный предлог. 

4. I. Вставьте в предложение вводное слово, выражающее уверенность в том, что 

он сообщает. 

Наш Николай Петрович (…) самый лучший шахматист в школе. 

1) пожалуй; 2) к счастью; 3) бесспорно 

II. Составьте и запишите предложение с вводным словом, выражающем 

уверенность. 

5. I. Используйте для связи простых предложений в составе сложного слово 

(союз), выражающее противопоставление. 

Ребята долго ждали своего товарища, (…) он так и не пришел. 

1) если; 2) когда; 3) однако 

II. Составьте и запишите предложение, используя слово, которое 

выражает противопоставление. 

6. I. Вставьте в предложение подходящее по ситуации слово. 

Организаторы долго (…) о предстоящей выставке молодых художников. 

1) болтали; 2) беседовали; 3) толковали 

II. Составьте и запишите предложение с одним из данных для выбора 

синонимов так, чтобы оно отвечало речевой ситуации – его можно было бы 

употребить в разговорной или книжной речи. 

 

Оценивание результатов контрольной работы осуществляется так. За правильное 

выполнение каждого из 6 предложенных заданий ученик получает по 1 баллу. За 

подбор примеров к каждому из заданий ученик получает еще по одному баллу. 

Например: ученик правильно выполнил 5 из 6 тестовых заданий (5 баллов) и правильно 

подобрал примеры к 4 заданиям (4 балла) – всего за работу он получает 9 баллов. 

При проверке языковых умений используют только часть урока – 15–20 минут 

(учитывая возможности выполнения задания учеником со средним уровнем 

подготовки), в течение которых учащиеся выполняют задания тестового характера. 

В одних случаях эта проверочная работа может быть единственной на уроке, 

оставшуюся часть учебного времени рекомендуется отвести «непроверочным» 

занятиям – свободному письму, чтению и обсуждению прочитанного, дискуссии на 

интересующую детей тему и т. п. В других случаях ее целесообразно сочетать с 

другими контрольными работами, например 1) тестовое задание по языку и 

списывание; 2) тестовое задание по языку и аудирование и др. Такое построение 

проверочного урока не должно вызывать затруднений, оно в принципе подобно тому, 

которое обычно использовалось в прошлом (диктант с грамматическим заданием также 

объединял два вида работы). 

Для контрольной работы по языку в учебнике конкретное содержание 

проверочных материалов учащимся заранее не сообщают. Им только рассказывают, в 

чем ее суть, дают рекомендации по выполнению. Приводим пример такого 

упражнения. 

 Проверьте, насколько успешно вы работали над языковым материалом (над 

темами «Текст», «Лексика. Фразеология», «Морфология»). Выполните предложенные 

учителем задания. Это тестовые задания, и вам нужно хорошо понять вопрос или 

задание, прочитать данные варианты ответов и выбрать тот, который вы сочтете 

правильным. 

 Проверьте свои умения по пройденным темам: как вы понимаете значение слов 

и выражений, как образовываете формы слов, связываете слова в предложении, а также 

предложения в тексте. 

Выполните тестовые задания, которые предложит вам учитель. К каждому 

заданию даются варианты ответов. Вам надо выбрать и отметить тот, который вы 

считаете правильным, а также подобрать свой пример. 
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Проверка навыков правописания. Основными формами проверки 

орфографической и пунктуационной грамотности в 7 классе являются списывание и 

зрительно-слуховой диктант. 

Проверяются умения правильно писать: слова из списка слов, данных для 

запоминания; слова на правила, предполагающие самостоятельное применение их 

учащимися по ходу письма; проработанные в классе слова на правила, которые не 

определены программой для самостоятельного применения. Оценивается также умение 

употреблять знаки препинания на правила, предполагающие самостоятельное 

применение их учащимися по ходу письма, а также должным образом оформлять 

роботу. 

Объем текста для списывания в 7 классе должен составлять 70–80 слов, для 

зрительно-слухового – 60–70 слов. При подсчете слов в таком тексте учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова. 

Для проверки навыков правописания обычно используют тексты, в которых 

каждое проработанное на протяжении семестра правило орфографии и/или пунктуации 

представлено 3–5 примерами. Однако для контрольного списывания следует подбирать 

тексты, не ограничиваясь изученными правилами орфографии и пунктуации. 

В учебнике для этих проверочных работ (списывание и зрительно-слуховой 

диктант) дается материал, который может быть использован на уроке. Приводим 

примеры подобных заданий. 

 Проверьте себя, как вы умеете списывать текст. Сначала прочитайте данный 

текст полностью, чтобы его понять. Затем вернитесь к первому предложению и 

повторите его (или списываемую часть) так, как надо писать. Это поможет лучше 

запомнить облик каждого слова. Обратите также внимание на постановку знаков 

препинания. После этого записывайте предложение, по возможности, не заглядывая в 

текст. Во время записи хорошо помогать себе самодиктовкой. Так же запишите и 

другие предложения. 

Сделанную запись проверьте, сверяя ее с исходным текстом. 

Коля первый раз отправился в Третьяковскую галерею. 

Вот он попал в переполненный народом вестибюль. Затем поднялся по широкой, 

пологой, в несколько маршей лестнице. Здесь, что ни шаг, мальчика ошеломляла 

счастливая встреча. Он вскрикивал от радости при виде давно уже ему известных по 

книгам и журналам чудесных произведений русского искусства. Он бежал, бежал 

вперед, из зала в зал, от одного художника к другому, не уставая называть картины. 

Узнавал их еще издали, как старых друзей, которым давно уже был предан и вот 

наконец свиделся. Ему хотелось кричать картинам: «Здравствуйте! Вот вы какие!» (По 

Льву Кассилю) 

 Прочитайте текст, выполните задания.  

 

НАХОДЧИВЫЙ ЗАЯЦ 

Отправился я на охоту за зайцами. Через час нашли мои собаки в лесу зайца и 

погнали. Я стал на дорожке и жду. 

Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц не выбегает. Куда же он девался? 

Глянул случайно в сторону, да так и замер. В пяти шагах от меня, на верхушке 

высокого пня притаился заяц. Глазенки так и впились в меня, будто просят о пощаде. 

Стыдно мне стало убивать беззащитного зверька. Опустил я ружье и отозвал 

гончих. Пускай, думаю, живет, зайчат уму-разуму учит. (По Г. Скребицкому) 

1. Произнесите по правилам произношения, а потом четко проговорите слова так, 

как они пишутся: погнали, дорожке, гоняют, собаки, вырубке, девался, пяти, верхушке, 

случайно, стыдно, опустил, будто, пощаде. 

2. Прочитайте еще раз текст, внимательно присматриваясь к каждому слову. 

Обратите внимание на постановку знаков препинания. 
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3. Запишите текст под диктовку. 

Зрительно-слуховой диктант оценивается одной оценкой на основе параметров, 

определенных Критериями оценивания учебных достижений учащихся по русскому 

языку. Текст, записанный учеником в процессе списывания, оценивается на тех же 

основаниях, что и контрольные диктанты, но одинаково учитываются ошибки на 

изученные и неизученные правила. 

Письменное изложение. Проверка умения письменно пересказать проводится 

фронтально: ученикам предлагается воспроизвести прочитанный учителем (по 

традиционной методике) текст или другой материал для изложения.  

Проверяются умения: строить высказывание, отбирая и упорядочивая 

необходимый для реализации замысла материал; трансформировать полученную 

информацию, воспроизводя своими словами, изменяя форму изложения, стиль и т. п. в 

соответствии с определенным заданием; учитывать ситуацию общения и адресата речи; 

излагать материал логически, последовательно; проявлять свое отношение к предмету 

речи, понимать возможность разных толкований одной и той же проблемы, уметь 

оценить аргументы для ее доказательства, сформулировать свое видение проблемы; 

употреблять языковые средства в соответствии с коммуникативной задачей, соблюдая 

нормы литературного языка, уместно пользуясь лексическим и грамматическим 

богатством языка. 

Материалом для письменного изложения в 7 классе могут быть: текст, который 

читается учителем, или предварительно проработанный текст, самостоятельно 

прочитанный материал из газеты, журнала, эпизод кинофильма или телепередачи, 

рассказ другого человека об определенных событиях, народных традициях и др. В том 

случае, когда текст читается непосредственно перед контрольной работой, его объем 

должен быть ориентировочно 50–60 слов. Объем изложения, написанного учеником, 

должен составлять 0,3–0,5 страницы. 

В данном классе оценивают лишь содержание письменного пересказа и ставят 

одну оценку. При этом ошибки в языковом оформлении творческих работ 

исправляются, но не учитываются при выведении итогового балла. Учитель 

анализирует их и использует при организации последующих тренировочных работ. 

В учебнике для этой проверочной работы дается материал, который может быть 

использован на уроке. Он может быть примерно таким. 

 Послушайте текст. Подумайте, о чем он, что в какой последовательности 

излагаются события, что хотел доказать нам автор, в чем убедить. Мысленно отметьте 

слова и выражения, с помощью которых автор передает основное, главное в 

произведении. 

 

ВСЯКИЙ ЗАБОТИТСЯ ПО-СВОЕМУ 

Учительница Мария Ивановна заболела. И все ученики ее навещали. А вот Вася 

Сапунов ни разу не навестил. Когда она выздоровела, поблагодарила всех за внимание 

к ней. А Васе Сапунову выразила признательность отдельно: подошла и пожала его 

руку.  

Ребята удивились – за что благодарить его? 

Мария Ивановна объяснила: 

– Хотя Вася ни разу не навестил меня, зато он каждый день помогал моей 

старенькой маме. 

Всякий заботится, как умеет, и тревожится по-своему. (По Е. Пермяку) 

1. Прочитайте текст, составьте его план. Для этого разделите текст на части и 

озаглавьте каждую из них. 

2. Напишите изложение по тексту. Дополните его: выскажите свое мнение, 

отношение к тому, о чем говорится в тексте. В случае необходимости воспользуйтесь 

вспомогательными материалами, которые вам предложит учитель. Это могут быть 
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отдельные слова, сочетания слов, предложения для вступительной и заключительной 

частей высказывания и др.  

3. Выполнив работу, просмотрите ее, исправьте допущенные ошибки. 

Проверка аудирования. При проведении этой контрольной работы проверяется 

умение воспринимать на слух незнакомый текст и понимать прежде всего: фактическое 

содержание; причинно-следственные связи; главную мысль; выразительно-

изобразительные средства прослушанного произведения. 

Текст для аудирования (слушания, понимания прослушанного) подбирается в 

соответствии с требованиями программы для 7 класса. Установлено, что объем текста, 

относящегося к художественному стилю, должен составлять 300–350 слов (время 

звучания – 3–3,5 минуты); объем текста, относящегося к другим стилям – 200–250слов 

(время звучания – 2–2,5 минуты). При этом важно, чтобы текст состоял из известных 

учащимся слов и грамматических форм. 

При фронтальной проверке аудиативных умений учитель читает незнакомый 

учащимся текст два раза. Слушание предваряется вступительным словом учителя, 

толкованием незнакомых слов, реалий быта и т. д. Рекомендуется также предлагать 

учащимся несколько вопросов и заданий, направляющих их внимание при слушании. 

После прослушивания учащимся предлагается серия вопросов. Школьники 

должны выслушать каждый вопрос, варианты ответов на него, выбрать один из них и 

записать рядом с номером вопроса. В 7 классе предлагают 6 вопросов по тексту с тремя 

вариантами ответов (вопросы и варианты ответов читаются дважды). Вопросы должны 

относиться к фактическому содержанию текста, его основной мысли, причинно-

следственным связям, отдельным языковым особенностям (переносное значение слова, 

образное выражение и др.). 

Правильный ответ на каждый из шести вопросов оценивается двумя баллами. 

Для проверки аудирования материал в учебнике не дается. В упражнении лишь 

описывается способ выполнения задания. 

 Проверьте, как вы умеете слушать. Внимательно послушайте текст, который 

прочитает учитель. Этот текст вам незнаком, поэтому постарайтесь как можно лучше 

понять, запомнить его. Затем выполните тестовое задание, которое должно показать, 

насколько внимательно вы слушали, хорошо ли поняли прослушанное. Задание состоит 

из нескольких из шести вопросов, к каждому из них предлагаются варианты ответа. 

Выберите тот ответ, который вы считаете правильным. 

Данный ниже материал (текст, относящийся к художественному стилю речи, и 

вопросы к нему) учитель может использовать при проверке навыков аудирования. 

 

МАТЕРИНСКАЯ ВЕРНОСТЬ 

Малька – маленькая собачонка жила у пенсионерки Лидии. Как-то зимой я пошел 

к Лидии за молоком и услышал, как в доме ругалась хозяйка. Оказывается, она ругала 

Мальку за то, что та принесла двух щенят. Я поглядел под лавку: там в старой шапке-

ушанке беспомощно барахтались два крохотных кутенка. Малька едва не вцепилась 

мне в нос. 

– Сиди! – осадила ее Лидия. – Никто не возьмет их!.. Кому они нужны… 

Лидия ругала Мальку два дня, на третий сказала: 

– Ладно, пускай живут. 

Потом я слышал, что одного щененка забрал проезжий тракторист, второго Лидия 

отнесла за реку в соседнюю деревню. 

Однажды смотрю: по тропке из заречной деревни бежит Малька. На следующий 

день – опять. Я удивился: куда это она бегает? Спросил у Лидии. 

– Да кормить! – пояснила Лидия. – Изо дня в день так и бегает, ничем не 

остановить. 

Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась мамаша. Не каждая так может. 
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Между тем со всех сторон наступала весна. Снег таял, и речка разлилась так, что 

вода подступила к самым баням, заполнила всю низину. Теперь Малька переправлялась 

на другой берег по мостику из тесаных бревен. Но и его скоро унесло водой. А как же 

Малька, подумалось мне? 

Малька была легка на помине. Я видел, как она подбежала к воде, сунулась в воду 

и вдруг поплыла. Такая маленькая беспомощная собачка и не испугалась широкой 

быстрой реки и холодной воды! Я с волнением глядел, что будет дальше. Сил у нее 

было немного, а течение быстрое, и вот ее несло по реке. Когда Мальку проносило 

мимо меня, я бросил ей какую-то дощечку. Но все напрасно. Малька стремилась на тот 

берег. Я видел, как она, видимо выбиваясь из сил, с головой окунулась в воду. Я 

закричал находившемуся в лодке соседу Феде, чтобы он выловил Мальку. Федя и сам 

видел, к чему ведет дело, он поставил лодку поперек течения и подправил ее веслом. 

Затем бросил весло и рукой выхватил Мальку из ледяной воды. Наверное, еще немного 

бы – и она захлебнулась, потому что была еле жива. 

Федя причалил к берегу и выпустил дрожащую от холода и ставшую совсем 

крохотной Мальку. 

– Беги, беги домой! – сказал он и обернулся ко мне: – Что значит животное. 

И мы оба еще долго дивились Малькиной материнской верности.  

(По В. Белову) 

Вопросы к тексту и варианты ответов на них. 

1. За что ругала хозяйка Мальку: а) за то, что Малька набрасывалась на 

пришедшего гостя; б) принесла двух щенят; в) гонялась за домашней птицей? 

2. Куда отнесла второго щенка Лидия: а) в заречную деревню; б) родственникам; 

в) соседям? 

3. Как Малька добиралась в соседнюю деревню во время половодья: а) вскакивала 

в лодку Феди, когда тот отправлялся на другой берег; б) переправлялась на пароме, 

находящемся в нескольких километрах от деревни; в) перебегала по мостику из 

тесаных бревен? 

4. Как спас Мальку Федя: а) выловил сетью; б) выхватил из воды рукой; 

в) подхватил веслом? 

5. Что, по-вашему, хотел сказать автор этим рассказом: а) маленькая глупая 

собачонка не может оценить опасности разбушевавшейся весенней стихии; б) любовь 

матери сильнее страха, она помогает преодолеть любые трудности; в) люди жестоки по 

отношению к животным? 

6. Какое отношение автора чувствуется, когда он использует слово «крохотная» 

в описании собачонки, выловленной из воды: 1) он поражается тому, что очень 

маленькая собачка оказалась такой сильной; 2) он немного брезгливо смотрит на 

мокрую, дрожащую, ставшую некрасивой собачонку; 3) он удивляется тому, какой она 

стала маленькой после купания? 

Проверка чтения молча. При проведении этой контрольной работы проверяется 

умение читать незнакомый текст с достаточной скоростью и понимать с двух 

прочтений прежде всего: фактическое содержание; причинно-следственные связи; 

главную мысль; выразительно-изобразительные средства прослушанного 

произведения. 

Проверка умения читать молча проводится фронтально: учащиеся читают 

незнакомый текст от начала до конца (при этом фиксируется время, затраченное 

каждым учеником на чтение с целью определения его скорости), а потом учитель 

предлагает серию вопросов. Школьники должны выслушать каждый вопрос, варианты 

ответов к нему, выбрать один из них и записать номер вопроса и рядом – номер 

выбранного варианта ответа. 

В 7 классе предлагают 6 вопросов с тремя ответами для выбора. Вопросы должны 

касаться фактического содержания текста, его основной мысли, отдельных языковых 
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особенностей (переносное значение слова, образные выражения и др.). 

Для контрольной проверки в данном классе предлагают только художественные 

тексты объемом 360–420 слов. Текст подбирается таким образом, чтобы ученики, 

которые имеют сравнительно высокую скорость чтения, затратили на работу не менее 

1–2 минут времени. 

Оценивание чтения молча осуществляется по двум параметрам: понимание 

прочитанного и скорость чтения. Понимание прочитанного выявляется с помощью 

тестовой проверки: правильный выбор ответа на каждый из 6 вопросов оценивается 

двумя баллами (например, выбор правильных ответов на все 6 вопросов дает 

12 баллов). 

Скорость чтения молча (количество слов в минуту) в 7 классе должна быть               

90–180 слов. Она учитывается при выведении балла за данный вид речевой 

деятельности: баллы 10–12 может получить ученик, скорость чтения у которого не 

ниже минимального показателя для соответствующего класса. Тот, кто не выполняет 

указанных норм по скорости чтения, получает на 2 балла меньше, чем он заслужил за 

выполнение тестового задания. 

Для проверки чтения молча материал в учебнике не дается. В упражнении лишь 

описывается способ выполнения задания. 

 Прочитайте молча текст, который предложит вам учитель. Постарайтесь читать 

быстро, но так, чтобы хорошо понять, запомнить содержание текста. Закончив чтение, 

послушайте вопросы по данному тексту и выберите правильный вариант из 

предложенных учителем вариантов. Эта проверка покажет вам, каковы ваши успехи в 

чтении молча. 

Данный ниже материал (текст, относящийся к художественному стилю речи, и 

вопросы к нему) учитель может использовать при проверке навыков чтения молча. 

 

«НАВСЕГДА УЛЕТЕЛИ, НАВСЕГДА...» 

Грустной и темной ночью мы со старым учителем Петром Ивановичем сидели у 

костра на берегу реки. Вдруг раздался звук, и над нами пронеслась птичья стая. Я 

потянулся к ружью. 

– Нельзя, нельзя! – ухватил меня за руку Петр Иванович. – Аисты спешат на 

работу. 

– Здесь в каждой деревне аисты? 

Петр Иванович кивнул и грустно проговорил: 

– А вот в нашей деревне они перестали гнездиться... 

Мне стало неловко: строгое и мужественное лицо выглядело непривычно 

виноватым и жалким. 

– Было это не с кем-нибудь, а, к сожалению, со мной, – сказал Петр Иванович. – С 

той поры минет скоро пять десятков лет, а до сих пор забыть не могу. 

...Пришел я из школы, а дед и говорит: «Ну, Петюша, давай аистов привечать в 

дом, бают, счастье они приносят». Разыскали мы старое колесо от телеги, 

приспособили его на крыше, устроили гнездо. 

И вот прилетели в деревню птицы. В нашем гнезде поселилась молодая пара. 

Снесла аистиха яйца и птенцов выводить села. Аист все увивался возле. С дальних 

болот приносил лягушек, а когда она отлучалась из гнезда, он заменял ее. 

Все бы хорошо, да я как-то возьми и спроси учительницу, что, мол, будет, если 

куриное яйцо в гнездо аиста подложить. Она в ответ только пожала плечами. Тогда я 

решил сам дознаться. Спугнул птицу и подложил яйцо. Вскоре появились четыре 

птенца, черные, с длинными шеями и красными ногами. И лишь из одного яйца еще 

много дней никто не появлялся. Наконец проклюнулся беленький птенец с короткой 

шеей и маленьким желтым клювиком. Удивлялась аистиха. Но материнское сердце для 

всех одинаково. Отец ходил сердитый, все реже и реже оставлял ее одну в гнезде. А 
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однажды больно ущипнул аистиху за шею, улетел и больше не возвращался. А вскоре 

нагрянули аисты. Долго кружили над гнездом, били поочередно аистиху крыльями. Но 

та не проронила ни звука. Она крыльями и телом закрывала маленькое существо, из-за 

которого ее так ненавидели. 

Птицы улетели на дальние болота. Аистиха, чтобы накормить детей, полетела на 

ближние болота, а когда возвратилась, неся в клюве длинного червя, «маленького 

уродца» в гнезде не оказалось. Она заметила маленький комочек у ребра крыши. Птица 

бросилась к нему и, распластав крылья, застыла. Но живые просили есть. От зари до 

зари трудилась одинокая мать, учила птенцов летать, стоять на одной ноге, 

воспитывала терпение. А когда ранним осенним утром появилась отлетная стая, мать 

провожала своих птенцов в теплые края. Наконец скрылась последняя птица. Аистиха 

высоко поднялась в воздух, сделала прощальный круг над гнездом, пронзительно 

вскрикнула и, сложив крылья, камнем упала вниз на острое ребро крыши дома, туда, 

куда, к несчастью, выпал из моих рук и разбился несмышленыш. 

С тех пор перестали гнездиться в нашей деревне птицы. 

Навсегда улетели, навсегда… (По М. Родионову) 

Вопросы к тексту и варианты ответов на них. 

1. Кто поведал автору рассказа историю об аистах: а) бывалый охотник; 

б) старый учитель; в) деревенский сторож? 

2. Что задумал сделать мальчик, когда аистиха стала высиживать птенцов: 

а) заменить одно яйцо на куриное; б) подложить в гнездо куриное яйцо; в) забрать из 

гнезда одно яйцо? 

3. Из-за чего погиб цыпленок: а) он выпал из гнезда от сильного порыва ветра; 

б) его схватил забравшийся на крышу соседский кот; в) он выпал из рук мальчика, 

попытавшегося забрать его из гнезда? 

4. Что произошло с аистихой после того, как она вырастила своих детей и 

отправила их в теплые края: а) она бросилась со сложенными крыльями на то место, 

где погиб птенец, и разбилась; б) она не покинула опустевшее гнездо и погибла от 

холода; в) она еще долго кружилась над своим гнездом, а потом устремилась за 

улетающей стаей? 

5. Что хотел сказать своим произведением автор: а) любопытство мальчика 

привело к тому, что в деревне перестали гнездиться аисты; б) нельзя совершать 

необдуманные поступки, которые зачастую приводят к беде; в) птицы не любят, когда 

им в гнездо подбрасывают чужие яйца? 

6. Несмотря на то, что в гнезде появился чужой птенец, аистиха приняла его. 

Как об этом говорит автор устами героя – «Она удивлялась, но…»: а) все дети для 

матери родные; б) даже чужой становится для матери родным; в) материнское сердце 

для всех одинаково? 

Кроме указанных видов фронтальной проверки в 7 классе обязательно 

оцениваются результаты обучения диалогической речи, умения составлять устные 

сочинения и читать вслух. Эти виды речевой деятельности проверяются 

индивидуально, отметки накапливаются в течение года и заносятся в отдельные 

колонки журнала с пометами: «диалог», «устное сочинение», «чтение вслух». 

В учебнике индивидуальная форма проверки никак не отражена. Контрольные 

задания для нее учитель разрабатывает, руководствуясь требованиями Критериев 

оценивания учебных достижений учащихся по русскому языку. 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 

уроків російської мови в 7 класі (сьомий рік навчання) 

 

За програмою «Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою (укладачі: Баландіна Н. Ф., Синиця І. А., 
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Фролова Т. Я., Бойченко Л. А. - Київ: Видавничий дім "Освіта", 2013) Режим доступу 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

Укладач – Бондур Тетяна Анатоліївна, учитель 

російської мови і літератури вищої категорії 

Первомайського НВК № 15-колегіум, старший 

учитель 

Всего – 70 час. 

К/р – 6 ч. 

К/дикт – 2 ч.  

К/сочин.–1 ч. 

№
 п

/п
 

Содержание учебного материала 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата 

провед. 

1. Общие сведения о языке (1 ч.) 

Язык и речь. Культура русской речи. Р/речи. К/речи. 

Речевой этикет. Слушание и понимание текстов различных 

типов и стилей о культуре  речи. (Углубление знаний о 

тексте, типах и стилях речи).                    

 

1 

 

2. Морфология. Орфография. Орфоэпия. Глагол. 

Глагольные формы.   

(31час)       

Части речи: самостоятельые и служебные (повторение).  

Изученные орфограммы. 

 

 

 

1 

 

3-4. Глагол как часть речи:общее значение, морфологические 

признаки и синтаксическая роль (повторение и углубление 

с опорой на украинский язык).  Р/речи. К/речи. «Семейные 

традиции моей семьи». 

2  

5. Неопределенная форма глагола (инфинитив): значение и 

функции. Глаголы, суффиксы которых не совпадают с 

суффиксами их украинских аналогов. Р/речи. К/речи. 

«Семейная библиотека». 

1  

6. Виды глагола: совершенный и несовершенный. 

Переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы 

(с опорой на укр. язык и в сопоставлении с ним). Р/речи. 

К/речи. «Увлечения моей семьи». 

1  

7. Буква ь в неопределенной форме глаголов на –ть, -чь, -

ться, -чься. (повторение 

в сопоставлении с украинским языком). Написание 

суффиксов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Правописание 

глагольных префиксов пре-, при-, с-. Произношение форм 

на -ться (повторение). Р/речи. К/речи. Совершенствование 

навыков общения. «Наконец-то пришло письмо». 

1  

8. РСР№1. Составление письма другу, ( родным) с 

элементами повествования. 

1  

9. Повторение  и систематизация изученного по теме «Глагол. 

Морфологические признаки». Р/речи. К/речи. Составление 

монолога по заданым  ситуациям. 

1  

10. Контрольная работа №1 по теме «Глагол. 

Морфологические признаки». Тесты.  

1  

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
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11. Времена глагола. Настоящее время глагола. Личные 

окончания глаголов. (повторение и углубление). 

Чередования согласных в основе глагола (повторение). 

Безударные личные окончания глаголов. Буква ь в 

окончаниях глаголов 2-го лица ед. ч. Твердые согласные в 

окончаниях глаголов (повторение).   

1  

12.  РСР № 2.Устное сочинение-рассуждение с элементами 

описания «Учитель – гуманная и благородная профессия». 

1  

13. Прошедшее время глагола. Формы глаголов, не 

совпадающие с формами их украинских аналоговчитал – 

укр. читав). Произношение форм глаголов женского рода 

прошедшего времени (взяла́) (повторение). Р/речи. К/речи. 

Устное сочинение-рассуждение «Кого я считаю настоящим 

другом». 

1  

14. 

Будущее время глагола. Формы глаголов, не совпадающих 

с формами их украинских аналогов(буду читать – укр.. 

буду читати, читатиму). Р/речи. К/речи. «Мои школьные 

друзья». 

1  

15. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. І и 

ІІ спряжение глаголов (с  опорой на укр. язык и в 

сопоставлении с ним). Р/речи. К/речи. «Школьная жизнь».  

1  

16. Глаголы, окончания которых не совпадают с окончаниями 

их украинских аналогов 

(хотят - укр. хочуть; бегут - укр.біжать).Разноспрягаемые 

глаголы. 

1  

17. Правописание личных окончаний глаголов. Р/речи. К/речи. 

«Веселые перемены». 

1  

18. Наклонение глагола (изъявительное, условное, 

повелительное)(с опорой на ук – 

раинский язык). Образование наклонений глаголов. 

Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. 

Гласные в суффиксах – ова – (ева), - ива – (-ыва-) . 

Употребление одних форм наклонений в значении других 

(практически). Р/речи. К/речи .«Только без подсказок!» 

1  

19. Безличные глаголы и их употребление в роли сказуемого в 

односоставных предложениях. Разбор глагола как 

самостоятельной части речи.  Р/речи. К/речи. «Мне 

нравится моя школа». 

1  

20. Раздельное  написание частицы бы (б) с глаголами. Р/речи. 

К/речи.  «Мне нравится моя школа»(продолжение). 

1  

21. Правописание не с глаголами. Р/речи. К/речи. Устный 

монолог о школе и школьной жизни. 

1  

22. РСР №3.  Обучающее изложение «Цвет осени» по 

простому плану. 

1  

23.  Повторение  и систематизация изученного по теме 

«Глагол. Морфологические признаки .Синтаксическая роль 

в предложении». 

1  

24. Контрольная работа №2 по теме «Глагол. 

Морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении ». Тесты. 

1  
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25- 

26. 

Причастие как особая форма глагола: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Р/речи. 

К/речи. «Здоровье дороже багатства». Устное сочинение-

рассуждение. 

2  

27- 

28. 

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном 

обороте (с опорой на украинский язык). Р/речи. К/речи. 

«Смолоду закалишься – на весь век пригодится». 

2  

29. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Суффиксы действительных причастий 

настоящего времени –ащ, -ящ, -ущ, -ющ. Гласные перед 

суффиксом -вш-.  Р/речи. К/речи. Монолог на тему: «Как я 

закалялся».   

1  

30. Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия. Ударение в 

кратких страдательных причастиях.  Р/речи. К/речи. «За 

больным нужен уход». 

1  

31. Буквы а (я) и е перед нн и н в страдательных причастиях 

прошедшего времени.  Одна и две н в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных.  Р/речи. 

К/речи. Пересказ  текста с оценкой его содержания: «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

1  

32. Буквы е, ё после ж, ч, ш, щ в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Р/речи. К/речи. «Будь 

здоров!» 

1  

33. Правописание не с причастиями. . Разбор причастия как 

самостоятельной части речи.  . Р/речи. К/речи.»Зеленая 

аптека.» 

1  

34. РСР №4. Сжатое изложение по составленному плану, 

опорным выражениям : «Купание медвежат». 

1  

35. Повторение и систематизация изученного по теме 

«Причастие». Р/речи. К/речи. «Труд – это творчество». 

1  

36. Контрольная работа №3. Зрительно-слуховой диктант. 1  

37. Деепричастие как особая форма глагола: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль (с опорой 

на украинский язык). Р/речи. К/речи.Заучивание 

 пословиц и поговорок  о труде на тему: «Все работы 

хороши».   

1  

38- 

39. 

Одиночные деепричастия и деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном обороте и одиночном 

деепричастии. Р/речи. К/речи. Устное сочинение-

рассуждение «Пустячных дел не бывает».  

2  

40. Деепричастия совершенного и несовершенного вида (в 

сопоставлении с укр. языком).. Р/речи. К/речи. . «Дело 

мастера боится».  

1  

41. Деепричастия, формы которых не совпадают с формами их 

украинских аналогов (изучая – укр. вивчаючи). Р/речи. 

К/речи. «Чтение – это тоже отдых»(собирание материалов 

к инсценизации диалога).  

1  
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42. Деепричастие как особая форма глагола: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль (с опорой 

на украинский язык). Р/речи. К/речи. Инсцениро- 

вание диалога  на тему: «Чтение – это тоже отдых». 

1  

43. Употребление деепричастий на –ся(- сь). Р/речи. К/речи. 

«Любовь к чтению надо воспитывать». 

1  

44. Правописание не с деепричастиями. Разбор деепричастия 

как самостоятельной части речи. Р/речи. К/речи. «Все 

любот сказки А.С. Пушкина». 

1  

45. РСР №5. Изложение текста-описания процессов труда с 

творческим заданием (по опорным словам и выражениям).  

1  

46. Контрольная работа №4 по теме «Причастие и 

деепричастие». Тесты + чтение молча. 

1  

47. Наречие (7 часов) 

Наречие как часть речи .  Разряды по значению  (с опорой 

на украинский язык).    Образование наречий. Р/речи. 

К/речи.  «Государственные символы Украины».      

1  

48. Степени сравнения .Особые случаи образования  степеней 

сравнения. Ударение в 

наречиях(повторение с углублением).Разбор наречия как 

самостоятельной части 

речи. Р/речи. К/речи.  Устное сочинение «Цени традиции 

своего народа». 

1  

49. Буквы о и а на конце наречий. Буквы о, е после ж,ч,ш,щ на 

конце наречий. Р/речи. К/речи.  Устное сочинение «Цени 

традиции свого народа»(продолжение). 

1  

50. Буква ь  после ж, ч, ш, щ на конце наречий. Р/речи. К/речи. 

«Береги и цени родную речь». 

1  

51. Написание одной и двух букв н в наречиях. Р/речи. К/речи. 

«Человек – это часть природы». 

1  

52. Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание 

наречий. Р/речи. К/речи. Устное сочинение-рассуждение 

«У природы нет плохой погоды». 

1  

53. Правописание не и ни с наречиями. Р/речи. К/речи. 

«Каждый любит весну». 

1  

54. РСР № 6. Контрольное сочинение-описание с 

предварительным обсуждением на тему «Природа родного 

края». 

1  

55. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Наречие». 

Тесты+аудирование текста. 

1  

56. Служебные части речи и междометие (10 ч.) 

Предлог как служебная часть речи.  Употребление 

предлогов с одним и несколькими падежами  

(многозначность предлогов). Р/речи. К/речи. Устное 

сочинение-описание  «Улицы моего города». 

1  

57. Особенности   употребления отдельных предлогов в 

русском языке в сопоставлении с украинским (повторение 

с углублением). Р/речи. К/речи. «Летние дожди». 

Разыгрывание диалога. 

1  

58. Непроизводные и производные предлоги. Написание 

производных предлогов слитно, раздельно, через дефис. 

Р/речи. К/речи. «Прогулка в весеннем лесу». 

1  
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59. РСР №7. Составление аннотации к прочитанной книге 

(письменно). 

1  

60. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные, их 

разряды по значению. Р/речи. К/речи. Устный рассказ «Как 

я провел выходной». 

1  

61. Употребление союзов в простом и сложном предложении 

(в сопоставлении с укр. языком). Р/речи. К/речи. 

«Народные приметы». 

1  

62. Слитное и раздельное написание союзов. Р/речи. К/речи. 

«Народные приметы» (продолжение). 

1  

63. РСР №8.Письменный ответ на вопрос лингвистического 

характера: «Роль союзов  и  предлогов в нашей речи» . 

1  

64. Частица как служебная часть речи. Использование частиц 

как средства повышения выразительности речи. 

Особенности морфологического разбора служебных частей 

речи.  Р/речи. К/речи. Устное сочинение-описание 

памятника архитектуры. 

1  

65. Раздельное и дефисное написание частиц. Различие на 

письме частиц не и ни. Р/речи. К/речи. «Памятники 

украинской культуры». 

1  

66. Междометие. Значение и роль в предложении. 

Интонационное выделение междометий. Знаки препинания 

при междометиях. Р/речи. К/речи. «Памятники украинской 

культуры»(продолжение). 

1  

67. Дефис в междометиях. Р/речи. К/речи. «Легенды о родной 

Украине». 

1  

68. Повторение и систематизация изученного по  теме 

«Служебные части речи.» 

1  

69. Контрольная работа №6. Слуховой диктант. 1  

70. Повторение и систематизация изученного за год. Турнир 

знатоков русского языка по теме: «Глагол, причастие, 

деепричастие». 

1  

 

Звертаємо особливу увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 р. № 641 затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, методичні рекомендації щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, з якими можна ознайомитися на 

сайті МОНУ http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni. html 

«Мови і літератури національних меншин» 

На сучасному етапі становлення української державності побудова нового 

громадянського суспільства та його інтеграція в європейське і світове співтовариство є 

пріоритетними завданнями України. Становлення українського народу як єдиної 

політичної нації має стати об'єднуючою ідеєю формування сучасної багатонаціональної 

полікультурної держави, в якій тісно переплетені культури багатьох народів, їх мови, 

традиції та звичаї. 

Життєві реалії акцентують увагу на принципах рівноправного співіснування 

різних форм культурного життя національних меншин України, на загальнолюдських 

цінностях, що виховують у суспільстві толерантність, повагу до інших поглядів, 

культур, релігій, уміння спілкуватися й адаптуватися в полікультурному середовищі. 

Саме тому сьогодні набувають особливої гостроти та надзвичайної важливості питання 

http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.%20html
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надання широких можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, 

традицій, мови, культури, формування власної національної гідності. І через пізнання 

власної історико-культурної спадщини – здатність пізнати глибинність взаємозв'язків 

кожного з них з українською нацією, її державою, переконатися, що саме українська 

незалежна, суверенна держава охороняє національні права всіх її громадян. 

Сучасна освіта потребує зростання ролі вчителя мови та літератури як 

посередника між культурами різних етносів, які населяють Україну, його активній 

участі у формуванні культури міжнаціонального спілкування та розвитку національної 

самосвідомості, у відродженні принципів патріотичного виховання. 

Патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі 

діти стали національно свідомими громадянами — патріотами, здатними забезпечити 

країні гідне місце в цивілізованому світі; і особистості, яка своєю діяльністю, любов’ю 

до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного 

саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб  

розвиток особистості та становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на 

моральній основі. 

Особливістю вивчення мов і літератур національних меншин України має стати 

велика увага вихованню патріотизму, критеріями якого є любов, вірність і служіння 

Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування 

про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, 

сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у 

повсякденному житті. У випадку загрози національній безпеці патріотизм проявляється 

у готовності служити Україні, встати на її захист; у визнанні пріоритету суспільних і 

державних інтересів над особистими. 

У цьому сенсі мови і літератури національних меншин  як навчальні предмети  

мають  надзвичайно високу цінність у прищепленні почуття любові до державної та 

рідної мов, осмислення загальнолюдських цінностей, виховання особистості з високим 

почуттям патріотизму. 

Для досягнення цих цілей  при вивчення мов національних меншин можна 

використовувати такий розділ у навчальних програмах, як «Загальні відомості про 

мову» та в якості  дидактичних матеріалів  вправи та завдання, в основу яких 

покладаються тексти, які відповідно до нової Концепції… мають бути спрямовані на 

повагу до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); до прав людини;  

толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також 

до регіональних та національно-мовних  особливостей; до рівності усіх перед законом; 

готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність України, а також виховання 

любові до державної та рідної мов, що є одним із проявів патріотизму. 

Робота над формуванням патріотизму проводиться у кожному класі, однак обсяг 

роботи має бути різним та залежитиме  від  загальної підготовки учнів, специфіки 

програмного матеріалу з  мови та міжпредметних її зв'язків з іншими шкільними 

предметами. Так, якщо на першому уроці в 5 класі ми говоримо про мову як 

найважливіший засіб спілкування, про те, як з'явилася мова, які умови цьому сприяли, 

то в 9 класі ця розмова має бути щодо ролі тієї чи іншої мови (політичної, наукової, 

культурно-історичної, лінгвістичної). 

Виховання громадянськості й патріотизму виявляється через любов до своєї 

країни, відданість їй, в усвідомленому бажанні та готовності стати на захист Вітчизни 

за прикладом своїх предків. Гарною підмогою в цьому є правильний підбір 

дидактичного матеріалу. У процесі проведення навчальних диктантів, переказів можна 

запропонувати учням визначити основну думку тексту, акцентувати увагу на тих 

думках, почуттях, які формують патріотизм і громадянськість. 

Велике виховне значення мають прислів'я, які можна використовувати при 

вивченні різних тем у процесі всього навчання мовам, наприклад: «Тире між підметом і 
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присудком», «Прикметники повні і короткі», «Ступені порівняння прикметників» та 

інше. 

Любов до своєї Батьківщини виявляється і   в дотриманні норм усної та письмової 

мови, а також у загальній культурі, одним з аспектів якої є мовна культура особистості 

- дотримання етичних і комунікативних норм. На розвиток навичок культури 

спілкування необхідно використовувати спеціальні вправи, вміщені у всіх розділах 

підручників з мов національних меншин, або розробляти відповідні завдання. 

Любов до рідної природи - один із проявів любові до Батьківщини, і виховання 

його багато в чому залежить від вчителя, тому що саме він знайомить дітей з 

поетичним образом Батьківщини. Виховуючи у дітей любов до природи, ми маємо 

звертатися до текстів  письменників, поетів, які створили або створюють незабутні 

картини рідних лісів, полів, морів і гір. У вправах підручників багато текстів - описів 

природи класиків літератури, систематична робота з такими зразками дозволяє перейти 

до складання власних творів на різні теми, наприклад: «Улюблений куточок природи», 

«Моє рідне місто», «Вулиця мого дитинства» та ін 

Велике виховне значення має робота зі словниками. Учні можуть виконувати самі 

різні завдання, наприклад: Прочитайте в «Шкільному тлумачному словнику» і 

«Словнику іноземних слів» словникові статті, присвячені слова «патріот, патріотизм»; 

напишіть роздум на тему «Що значить - бути патріотом»; прочитайте в словнику 

словникові статті, присвячені словам "батьківщина", "герой", "героїзм", "відвага", 

"доблесть", "мужність" тощо. 

Шкільний курс літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням 

мовами національних меншин займає особливе місце в навчально-виховному процесі 

як одне з найбагатших джерел духовних, морально-естетичних, етичних і культурно-

історичних цінностей. 

Враховуючи, що інтегровані курси «Література» вивчаються  паралельно  з 

українською літературою, особлива увага під час навчання має бути приділена 

взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі  розкривати  

контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських 

письменників і перекладачів у творчості майстрів інших народів. 

Література будь-якого народу містить багатющий матеріал для виховання в дусі 

дружби, взаєморозуміння, працьовитості, патріотизму. 

Цій меті служать прислів'я, приказки, загадки, пісні, билини, в яких особливо 

знаходить відображення народних ідеалів - патріотизму, розуму, винахідливості. 

Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки 

літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт 

мистецтва  відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. 

Формуванню патріотичних якостей особистості може сприяти виконання на уроках 

таких творчих завдань: намалювати ілюстрацію до історичної події, скласти кросворд, 

озвучити діалог історичних діячів, дати характеристику історичного героя, усне 

малювання, використання музичних фрагментів, елементів театралізації, що дозволить 

створити особливий емоційний настрій уроку. 

Великі можливості належать використанню проблемного методу вивчення 

літератури, що має базуватися на основі взаємодії, діалогу, в ході якого учні вчаться 

критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і 

відповідної інформації, виказувати особистісні думки, приймати рішення, брати участь 

в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Такий метод призводить до того, що учні  

з зацікавленістю  опановують  навички спілкування, які дозволять їм в майбутньому 

аргументовано відстоювати свою точку зору та вміти погоджуватися з переконливими 

доказами інших. Цей підхід стимулює активну діяльність учнів у процесі навчального 

заняття, змушує їх робити свідомий вибір у визначенні своєї громадянської позиції. 

Особливе місце на уроках літератури має займати робота з історичними 
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літературними документами, на яких учні вчаться порівнювати, зіставляти, аналізувати. 

Така робота навчить самостійно здобувати знання, на основі яких формуються певні 

переконання та особистісна система цінностей. 

Підготовлене виразне читання, подальший аналіз і осмислене читання напам'ять 

віршів про Батьківщину, рідний край, природу дають можливість навчитися відчувати 

душевний настрій поета через його опис картин природи і передати своє сприйняття і 

ставлення до навколишнього світу. 

Вивчення літературних творів на тлі широкого культурологічного контексту 

сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури та формуванню 

патріотичний якостей нашої молоді». [2] 

З метою посилення національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Миколаївської області на уроках мовно-літературного циклу 

16 березня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти відбувся обласний науково-практичний семінар «Національно-

патріотичне виховання в системі мовно-літературної освіти». У семінарі взяли участь 

учителі російської мови і літератури, зарубіжної літератури тощо. 

Пропонуємо матеріали з досвіду роботи учителів російської мови і літератури 

Економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради. Матеріали підготувала Лагно 

Галина Ігорівна, заступник директора, учитель російської мови і літератури 

Економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради. 

Национально – патриотическое воспитание в системе литературно- языкового 

обучения Николаевского экономического лицея №2 Николаевского городского совета 

Николаевской области. 

К.Д.Ушинский, дав глубокий анализ системам воспитания ведущих стран мира, 

отмечал: «У каждого народа своя система воспитания. Опыт других народов в деле 

воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором 

опыт всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить по образцу 

другого народа, как бы заманчив не был этот образец, точно также нельзя воспитать по 

чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. 

Каждый народ в этом отношении должен питать собственные силы». 

Национально-патриотическое воспитание является одним из приоритетов и 

неотъемлемой составляющей образования в современной Украине. 

Основная цель национального воспитания в Украине — воспитание 

сознательного гражданина, патриота, формирование у молодежи социального опыта, 

высокой культуры межнациональных отношений, потребности и умения жить в 

обществе духовного и физического совершенствования, моральной, художественно-

эстетической, трудовой, экологической культуры. 

Интерес к национально-патриотическому воспитанию в обществе обусловлен 

потребностью: 

– формирования у учащихся способности выстраивать свою гражданскую 

позицию в соответствии с существующими в обществе нормами права и 

морали; 

– сохранения исторической памяти поколений; 

– воспитания патриотизма как особой направленности, самореализации и 

социального поведения граждан; 

– организации социальной практики детей (участие личности в решении 

общественно значимых проблем). 

В соответствии с этой целью в лицее была создана собственная учебно-

воспитательная система литературно-языкового образования, которая имеет 

следующие цели и задачи: 

– Цель: воспитание гражданина-патриота, живущего в демократическом 

государстве, формирование активной позиции в социальных преобразованиях, 
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происходящих в стране. 

– Задачи: формирование личности гражданина Украины с национальным 

сознанием и самосознанием, характером, мировоззрением и идеалами, 

основанными на традициях народной духовности и такой культурой 

межнациональных отношений, основой которых является взаимная 

толерантность и уважение. 

Одной из важнейших задач является формирование у подрастающего поколения 

высоких нравственных, морально–психологических и этических качеств, гражданского 

и воинского долга, ответственности за судьбу Отечества. Чтобы реализовать эти 

задачи, необходимо четко осознавать ключевые понятия патриотическо воспитания: 

– Понимание идеи развития украинской государственности; 

– Содействие построению государственной независимости; 

– Усвоение национальных ценностей украинской культуры, языка, привитие 

уважительного отношения к исторической памяти; 

– Военно-патриотическое воспитание и т.д. 

Успешность работы в области национально-патриотического воспитания зависит 

не только от специальных знаний, но и личностных качеств педагога. Педагог, который 

готовится к передаче идей патриотического воспитания, должен, прежде всего, сам 

быть гражданином-патриотом. 

Исходя из этого, формируются педагогические принципы: 

– люби то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь; 

– помни, что, воспитывая словом, ты решаешь не судьбу одного человека, а 

державы в целом; 

– будь уважителен к выбору ученика и его нравственной позиции; 

– научи детей понимать достижения украинской литературы, русской 

литературы, разных литератур народностей Украины и зарубежной 

литературы, 

– способствуй всестореннему развитию учащихся, определению своего места в 

широком поликультурном и многоязыковом пространстве, 

– воспитывай любовь к книге, интерес к духовным достижениям своей страны и 

человечества, взаимоуважение к людям разных цивилизаций и 

национальностей; 

– покажи ученику, что история нашего народа – это история создания 

суверенного государства с национальными идеалами, святынями и самой 

историей; 

– говори правду, приводи правдивые факты; 

– воздействуй словом на разум, чувства и волю, 

– занимай активную жизненную позицию, 

– осознавай свой долг и ответственность по отношению к Отечеству, народу и 

национальным ценностям. 

Таким образом, стержневой основой воспитания в системе национально-

патриотического воспитания на уроках литературы и языка должна быть ось: смысл 

жизни – смысл жизни персонажей, чью историю ты изучаешь – смысл моей жизни. 

Такой подход сделает воспитание развивающим, создаст условия для духовного роста 

учеников. 

Особую значимость в воспитании патриота-гражданина имеет личностный 

подход, который предполагает знание не только личности школьника, но и всех 

отношений, воздействующих на него. Личностный подход в воспитании – это не 

пассивное приспособление педагога к особенностям ученика, а активные поиски 

наиболее эффективных путей воспитательного воздействия на него с учётом 

личностных качеств и особенностей предмета преподавания, поэтому каждый языковед 

выбирает педагогические технологии индивидуально: 
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1. технология оценки события глазами разных личностей – рассмотрение 

литературных текстов и их нравственное осмысление с позиции различных 

персонажей, социальных групп, очевидцев, историков и т.д.; 

2. информационно-коммуникативная технология – это педагогическая 

технология, использующая специальные программные и технические средства для 

доступа к различным информационным источникам (электронным, печатным, 

инструментальным, людским) и инструментам совместной деятельности, направленные 

на получение конкретного результата [1]; 

3. технология «Имя в контексте» – компаративный анализ с целью обнаружения 

духовных генетических связей писателей разных культур с национальными 

украинскими идеалами; способствовать пониманию духовного единства и 

национального своеобразия разных литератур, формировать поликультурную 

компетентность обучаемых. 

4. технология оценки персонажа, исходя из нравственных критериев – 

рассмотрение поведения человека в соответствии с системой национальных ценностей 

и системы личных ценностей; 

5. технология бинарного урока – поиск интегрирующей основы при 

рассмотрении текстов учителями разных предметов; 

6. технология духовного эпицентра – развитие различных сторон духовности, 

ориентация школьников на духовные общечеловеческие ценности, формирование 

духовной культуры и духовного мира подрастающего человека в ходе 

образовательного процесса; 

7. технология медиаобразования; 

8. технология поиска вечных тем, затрагиваемых в произведениях. 

Для решения этих задач в лицее используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные. 

1. Социально-проектная деяльность. Мы рассматриваем её как интегративный 

вид деятельности, основанный на ведущих принципах проблемно-развивающего 

обучения, обогащённого идеями компетентностного подхода, содержанием проектных 

технологий и критериями определения результата. Цель применения метода – 

способствовать самореализации и рефлексии участников проекта, развивать значимость 

коллективной работы, формировать коммуникативные навыки. Традиционный 

литературный проект лицея – эстет-марафон. 

2. Метод круглого стола – семинарское занятие, в основу которого 

преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение 

которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям. 

3. Дебаты – чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность 

публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей 

правоте третью сторону, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью формирование у 

аудитории определённого мнения по поставленной проблеме. 

4. Экскурсионный метод. Он представляет собой совокупность методических 

приемов, которые применяют на экскурсиях. В широком смысле – это комплексный 

метод, он имеет ряд особенностей: выбор в наблюдаемых объектах самого важного и 

существенного; увязывание вновь изучаемого материала с ранее полученным 

учащимися опытом и знаниями и др. Таким образом, речь идёт не о пассивном 

посещении музея или театра, а о действии с чётко определёнными учебными целями и 

задачами. 

5. Игры-драматизации. Игра-драматизация представляет собой разновидность 

театрализованной сюжетно-ролевой, режиссёрской игры. Сохраняет типичные 

признаки сюжетно-ролевой игры: содержание, творческий замысел, роль, сюжет, 
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ролевые и организационные действия и отношения. 

Игра-драматизация может быть представлена схематично – цепочкой 

последовательных действий: 

Сюжет игры – изучаемое художественное произведение. Идейно- 

художественный анализ, обсуждение поведения персонажей. 

Организация игры – распределение ролей. Обустройство игрового пространства. 

Непосредственная игра детей, рефлексия. 

6. Метод интервьюирования. В интервью, в отличие от беседы, один спрашивает 

другого, сам свое мнение не высказывает. Интервью бывает индивидуальным и 

групповым. 

Интервьюирование в системе литературно-языкового образования лицея – это 

интервьюирование мнений (учащиеся изучают отношение людей к явлениям, 

ситуациям, рассмотренным на материале художественного произведения, тем самым 

раздвигая рамки урока) и документальное интервью (уточняют факты, события). 

Документальное интервью используется во внеурочной деятельности в рамках проекта 

«Живая книга». В 2014/2015 учебном году в рамках проекта гостями лицеистов были 

известные люди Николаевщины: Ирина Гудым, Аркадий Суровый, Глеб Головченко, 

Борис Козырь. 

7. Анализ социальных ситуаций в текстах произведений. Анализ 

художественного произведения невозможен без последовательного целостного 

раскрытия проблем, показывающих становление характеров персонажей. Анализ 

системы образов предполагает освещение следующих обстоятельств, оказывающих 

воздействие на формирование героя: 

– социальная среда, в которой действует персонаж, общественно- политическая 

ситуация, описываемого периода; 

– взаимоотношения персонажей; 

– система сюжетных линий; 

– его семья, бытовые условия. 

8. Метод привлечения к участию в этнично-художественных спектаклях. 

В привлечении этого метода мы руководствуемся необходимостью возрождения 

духовной преемственности поколений. По словам Беймяшкина Е. Ю., «Народные 

традиции, обряды, особенности быта – это этнокультурная среда, в которой происходят 

духовная преемственность поколений, обмен опытом, закладываются социальные 

установки и ценностные ориентации». 

Экономический лицей №2 – учебное заведение с русским языком обучения. 

В 2011 году накануне Дня родного языка мы провели в лицее анкетирование по 

трём вопросам: 

– Кто вы по национальности? 

– Какой язык вы считаете родным? 

– На каком языке вы разговариваете дома? 

На первый вопрос 85% респондентов ответили, что считают себя украинцами, 

83% - родным назвали украинский язык, 100% респондентов дома говорят на 

русском языке. 

Двуязычие… проблема? Нет! Расширение возможностей. Так родился проект «На 

двух языках». В рамках проекта ежегодно проводятся большие мероприятия, в 

сценариях которых используются краеведческие, литературные, этнографические 

материалы. В унисон нашему проекту Софія Русова отмечала: «Ми можемо любити 

тільки те, що ми знаємо, і треба дати змогу дітям глибоко знати рідний край, його 

історію і культуру». 

В 2012 году мы провели праздник, посвящённый Дню Победы. В конце ведущие 

обратились к залу: «Поднимите руки те, чьи семьи пострадали в годы Второй мировой 

войны». Из 120 присутствовших в зале руку не подняла только Аня Ким, её семья 
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приехала из Кореи в пятидесятых годах. 

В 2013 году было проведено бинарное внеклассное мероприятие «Квіти рідного 

степу». Сценарий содержал и сведения из учебника биологии, и стихотворения 

николаевской поєтессы Людмилы Чижовой, и народные украинские песни, и 

этнографические сведения, и народные легенды. 

В 2014 году провели праздник «Великі вечорниці». В сценарий вошли 

театрализованные отрывки из произведений Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья», Григория Квитки-

Основьяненко «Сватання на Гончарівці», Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». В 

2015 году к 70-ой годовщине Дня Победы подготовили и провели театрализированный 

праздник. В литературно-музыкальной композиции использованы тексты русских и 

украинских авторов. Наши праздники мы проводим на двух языках…«Мови різні – 

країна єдина». Результатом национально-патриотического воспитания является 

формирование гражданственности. Особенностью Украины является её 

многонациональный характер. Учёт национальных особенностей в гражданском 

воспитании имеет особое значение. Этот учёт предполагает, во-первых, приобщение 

учащихся к национальным культурам и историческим традициям народов. Во-вторых, 

это та область содержания образования, которая дает учащимся необходимую для 

полноценной гражданской жизни систему знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентиров, образцов поведения. 

Под гражданским воспитанием понимается формирование комплекса качеств, 

необходимых каждому члену современного общества, а именно: политической 

культуры, правовой культуры и культуры межнациональных отношений. 

Это относится и к культуре межнациональных отношений, основное содержание 

которой состоит в следующем: любовь к культуре своего народа и уважение, 

терпимость к другим народам. К задачам формирования культуры межнациональных 

отношений следует отнести знание истории, культуры, искусства своей родины, 

страны; любовь к своему народу и активное участие в сохранении и развитии 

национальной культуры; знание культур других народов своей страны и других 

государств, уважительное к ним отношение; наконец, умение строить отношения с 

представителями других культур и народов на принципах взаимоуважения и 

толерантности. 

Задачи, связанные с достижением этих целей: 

1. формирование содержания понятия «патриотизм»: 

– чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

– уважительное отношение к языку своего народа; 

– заботу об интересах Родины; 

– осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства; 

– проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

– гордость за культурные достижения своей страны; 

– гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

– гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

2. формирование содержания понятия «Отечество» (личность, семья, родная 

земля – край отцов, страна, народ, государство, язык, история, культура, религия); 

3. создание ситуаций, в которых учащиеся переживали бы чувство любви и 

гордости за свою Родину, восхищались ее героической историей, мужеством и 

храбростью патриотов, ее выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации; 

4. создание образовательных ситуаций, при которых ученик связывал бы 

самореализацию с учебной деятельностью, с саморазвитием, с личностью учителя. 

Решение этих задач возможно через самого учителя, через учебный материл, 

через форму его подачи. 

Другими словами, для воспитания патриотизма в образовательном учреждении 
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нужно учитывать не только его сущность и содержание, но и те внутренние психолого-

педагогические компоненты, которые в своей совокупности выступают как носители 

указанного качества. Такими компонентами, по определению Харламова И .Ф., 

являются потребностно-мотивационный, когнитивно-интеллектуальный, 

эмоционально-чувственный, поведенческий и волевой компоненты. 

Что включает потребностно-мотивационный компонент патриотизма? Познавая 

идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, испытывая тревогу за 

её будущее и настоящее, учащийся утверждает своё достоинство, стремится быть 

похожим на героев Родины. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма 

раскрываются в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в нем чувства 

сопереживания. В то же время знания о Родине должны вызывать не только гордость за 

её достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабоченность тем, что у нас не все ещё 

делается так, как должно быть. 

Реально переживают учащиеся чувство привязанности к родной земле, когда 

включаются в краеведческую работу, встречаются со знаменитыми и не очень, но 

интересными личностями. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент. Этот компонент включает в себя 

углубленное осмысление сущности патриотизма и способов его проявления в 

различных видах человеческой деятельности. В системе литературно-языкового 

образования дидактические материалы на патриотические темы, литературно-

исторические вечера. 

Эмоционально-чувственный компонент состоит из формирования у учащихся 

патриотических знаний и убеждений. Большее значение имеет создание 

педагогических ситуаций, которые включают элементы дискуссий, определенную 

борьбу мнений, отстаивания своих суждений, в результате чего у них складывается 

своя внутренняя позиция. 

Поведенческий и волевой компонент патриотизма. Это формирование у учащихся 

способности к волевым проявлениям в области патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 

Многовековая история человечества свидетельствует, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и 

везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником 

и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, её 

государственной целостности и безопасности. 
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Миколаївської ЗОШ № 26 Миколаївської міської ради); 

– Виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у 

патріотичному становленні учнів на уроці зарубіжної літератури та в 

позаурочний час (Костирко О. В., учитель зарубіжної літератури 

Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 24 Миколаївської міської ради). 

– Виховання громадянина-патріота України засобами літературної освіти 

(Постернак Н. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель 

зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 17 Миколаївської 

міської ради). 

Проблема формування читача в сучасних умовах 

На сучасному етапі розвитку суспільства дуже актуальною для вчителя літератури 

є проблема формування читача. 

Сьогодні людина живе в медіа світі, користується Інтернетом, комп’ютером, 

телебаченням та відео, і знаходиться під їхнім впливом. В умовах великої кількості 

інформації, швидкого і необмеженого доступу до неї, учителю недостатньо досконало 

знати свій предмет і володіти методикою викладання. За словами Ісаєвої О. О., доктора 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедрою НПУ ім. М. П. Драгоманова, 

учитель літератури виконує функцію PR-менеджера читання, створюючи позитивний 

образ читання». 

Сучасному суспільству потрібен учитель нової генерації, який також досконало 

володіє педагогічними та інформаційними технологіями, вміє організувати учнів на 

здійснення навчально-дослідної роботи, залучити їх до інноваційного процесу. 

Неможливо уявити сучасний урок літератури без презентацій, стислих конспектів, 

опорних схем, малюнків, відео фрагментів тощо. 

Читання є одним із засобів розвитку особистості, воно вчить критично мислити, 

допомагає краще розуміти інших і подолати стрес. Без читання неможливий процес 

отримання інформації, навчання. 

З огляду на важливість читацької діяльності людини, враховуючи захоплення 

сучасних дітей і підлітків, з метою підвищення інтересу до читання, пропонуємо 

урізноманітнювати домашні завдання. 

Для учнів 5–7 класів – створення скрапбукінга (оформлення фотографій, 

різноманітних вирізок у сторінки та альбоми), кардмейкінга (створення листівок ручної 

роботи будь-якої тематики, в тому числі і літературної), буклету або брошури з 

текстовою та графічною інформацією про книгу або творчість письменника. 

Для учнів 8–9 класів – складання коміксів та їх японського аналогу – манги; 

створення фотоколажу на літературну тему з метою популяризації конкретного 

художнього твору або творчості певного письменника; логотипу (оригінальне графічне 

зображення, що пов’язується з конкретною темою або явищем); літературного постера 
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(художньо оформлений плакат, що рекламує певний твір чи творчість письменника). 

Для учнів 10–11 класів – створення «дуддл» (заставка для ГУГЛа), присвячена 

конкретному твору або письменнику; книжкового мотиватора – зображення 

позитивного змісту, спрямоване на створення мотивації у прочитанні певної книги; 

створення буктрейлерів (відеоролик про книгу з метою її популяризації). 

Використання здоров’язбережувальних технологій 

на уроках російської мови 

Збереження та зміцнення здоров’я унів є одним із головних завдань сучасної 

школи. Для розв’язання цього завдання необхідно сформувати у школярів стійку 

мотивацію до здорового способу життя, здійснити комплекс здоров’язберігаючих 

заходів, спрямованих на усвідомлення ними цінності свого здоров'я. Дитина в школі 

проводить багато часу: навчається, харчується, розважається, відпочиває, займається 

спортом. 

Сьогодення вимагає переорієнтовувати організацію навчально-виховного процесу 

на формування гармонійно розвиненої особистості, становлення її фізичного, 

психічного, духовного і соціального здоров’я, формування культури здоров’я і потреби 

здорового способу життя. 

На допомогу вчителям російської мови пропонуємо ознайомитися з матеріалами з 

довіду роботи Шевчук Антоніни Іванівни, учителя Миколаївської ЗОШ                        

І–ІІІ ступеня № 48 Миколаївської міської ради, із проблеми «Реализация принципа 

здоровьесберегающих технологій на уроке русского языка» 

 

Здоровье человека - тема актуальная  

для всех времен и народов, а в 21 веке 

она становится первостепенной 

 

 

Здоровье – высшая 

общечеловеческая ценность, основа 

успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

Хорошее здоровье – основа 

долгой, счастливой и 

полноценной жизни. Каждый 

нормальный человек стремится 

прожить свою жизнь долго и 

счастливо. 

Под здоровым образом жизни 

понимается и оптимальный режим 

работы, и отдых сбалансированное 

питание, достаточная двигательная 

активность, закаливание, отсутствие 

пагубных привычек, любовь к людям, положительное восприятие жизни. 

Здоровый образ жизни позволяет быть до старости здоровым психически, 

нравственно и физически. Ни у кого  нет сомнений в том, что здоровый образ жизни 

способствует успеху. 

Состояние здоровья украинских школьников вызывает серьезную  тревогу 

специалистов. 

Здоровье  ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяется средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 

17 лет этой средой является система образования. 
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Школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния 

на здоровье учащихся 

1.  Стрессовая педагогическая тактика. 

2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников. 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса. 

4.  Недостаточная  грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

5.  Интенсификация учебного процесса. 

6. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

здоровья. 

7. Частичное разрушение служб медицинского контроля. 

8. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Какая же мотивация лежит в основе формирования стиля здоровой жизни? 

И. И. Соковня-Семенова выделяет следующие виды мотивации: 

1.  САМОСОХРАНЕНИЕ 

Когда человек знает, что то или иное действие впрямую угрожает жизни, он это 

действие не совершает. 

Формулировка мотивации «Я не совершаю определенные действия, так как они 

угрожают моему здоровью и жизни». 

2. ПОДЧИНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.  

Человек живет в обществе, которое на протяжении длительного времени отбирало 

полезные привычки, навыки, вырабатывало систему защиты от неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

Формулировка мотивации «Я подчинюсь этнокультурным требованиям потому, 

что хочу быть равноправным членом общества, в котором живу. От моего здорового 

образа жизни зависят здоровье и благополучие других». 

3. ПОЛУЧЕНИЕ   УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Формулировка мотивации «Ощущение здоровья приносит мне радость, поэтому я 

делаю все, чтобы испытать это чувство». 

4.  ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Формулировка мотивации «Если я буду здоров, я смогу подняться на более 

высокую ступень общественной лестницы». 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ КОМФОРТНОСТИ 

Как это ни покажется странным, но большинство учителей не считают себя 

ответственными за здоровье ребенка, полагая, что здоровье должно быть заботой 

самого ученика и что учитель никак не может влиять  на здоровье ребенка, которое 

либо есть, либо его нет. Многие учителя искренне недоумевают, какие такие 

отрицательные эффекты и отрицательные последствия организованной ими учебы на 

уроках могут быть.  

Разумеется, ребенок должен быть главным субъектом сохранения, поддержания и 

укрепления своего здоровья, прежде всего в той его части, которая касается 

соматического здоровья. 

А вот роль учителя в сохранении психического здоровья ребенка на уроке 

доминирующая. Что же касается ситуации, когда соматического здоровья нет, то и это 

обязан учитывать учитель, помня, что переутомление и перегрузка приводят к 

обострению всех болезней, ухудшению самочувствия, к потере мотивации , желания 

учиться. 

Знание учителем определений «психосберегающие, здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие технологии »обязательно. 
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Организация образовательного процесса на уроке должна быть в соответствии с 

этим знанием и пониманием того, какой ценой достигаются положительные 

образовательные результаты. 

А существующая система 

школьного образования порой имеет 

здоровьезатратный характер. 

Здоровье-категория резервов 

жизни, жизнедеятельности человека 

как целостного существа в единстве 

его телесных и психологических 

характеристик. Такие резервы 

формируются в процессе воспитания. 

А это область педагогики. 

Задача школы не «дотянуть» 

ребенка до последнего звонка, 

радуясь, что за эти годы с ним не 

случилось ничего плохого, а 

полноценно подготовить подростка к самостоятельной жизни, создав все условия  для 

того, чтобы  эта жизнь сложилась счастливо. Именно этому способствуют 

здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования, а  прежде всего – учащихся.    Здоровьесберегающие 

технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, 

учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни 

ребенка, воздействующие на здоровье. Русский язык и мировая литература – серьёзные 

и сложные предметы. На этих уроках учащимся приходится много писать, быть 

предельно внимательными, и поэтому учитель-словесник должен уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. 

 

Значит, здоровье-категория педагогическая! 

Я считаю, что  на уроках русского языка можно направить  творческую 

деятельность учащихся на формирование стойкой внутренней мотивации на 

собственное здоровье и гармонически развитую личность.  

Очень важен положительный эмоциональный настрой учащихся перед началом 

первого урока.  

Поэтому практикую коллективное приветствие:  

 

 

Рано утром я встаю,  

Бога я благодарю, 

Солнцу, ветру улыбаюсь 

И при этом, не стесняясь, 

Слово «здравствуй » говорю, 

С кем встречаюсь поутру, 

Всем здоровья я желаю,  

Никого не обижаю 

Хватит места на земле 

Людям всем, животным, мне. 

Чтоб  цвела моя земля,  

Я желаю всем добра! 
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Не менее  важна для учащихся и позитивная установка на учебу со стороны 

родителей. Родители каждое утро начинают с фразы: «Вставай, а то опоздаешь в 

школу». Ребенок подсознательно винит школу в том, что он не отдохнул, не выспался и 

т.д. Поэтому советую родителям использовать присказку про мудрого графа, которого 

каждое утро будили словами: «Вставайте, Граф, вас ждут великие дела!» На самом деле 

в этой фразе  гораздо больше смысла, чем мы думаем.  

Всем очевидна важность и необходимость физкультминуток. Поэтому  ни один 

урок (особенно в 5-7 классах) не обходится без них.  

Учитель:  

- Вы отлично потрудились, и настало время короткого, но такого необходимого 

отдыха. 

 

Вы сегодня потрудились для души,  

До чего же вы, ребята, хороши. 

А сейчас мы все немного отдохнем 

И работать с новой силою начнем. 

Из-за парты встанем дружно, 

Но шуметь совсем не нужно. 

Мы глаза слегка прикроем, 

Душу – сердце приоткроем. 

Раз - глубокий вдох все вместе, 

Два – покружимся на месте. 

Три – всем классом мы присели, 

Как на детской карусели. 

Счет - четыре, наклоняйся 

Ничему не удивляйся, 

Потому что на счет пять,  

Будем делать вдох опять   

Шесть – попрыгаем на ножке, 

Правой, левой понемножку. 

 

 

Семь – улыбка на лице,  

Очень красит вас. В конце  

Нашей маленькой зарядки 

Посгибайте по порядку 

Пальцы правой, левой рук, 

Не коснулся чтоб недуг 

Никаких суставов ваших,  

Ни у Димы, ни у Даши, 

На счет восемь – подтянулись, 

В пояснице все прогнулись. 

Девять – в окна посмотрели, 

Десять – тихо, дружно сели 

 

 

Физкультминутки в стихах 

Ча, ча, ча 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам), 

Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах) 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 

Печет печка калачи (4 приседания) 
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Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной)  

Наши ручки 

Руки кверху поднимаем,  

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем, 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей.  

Мы топаем ногами 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками,  

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

И вновь писать начнем.  

Вот помощники мои 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь, поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повернули, 

И работать захотели. 

Тихо все на место сели.  

Раз - подняться, потянуться 

Раз-подняться, потянуться, 

Два - нагнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо стать...  

Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг: 

«Кря, кря, кря». 

Полетел зеленый жук: 

«Жу - жу – жу» 

Гуси шеи выгибали, 

Клювом перья расправляли.  

Зашумел в пруду камыш: 

«Ш - ш – ш»И опять настала тишь...  

Раз, два - встать пора 

Раз, два - встать пора, 

Три, четыре - руки шире, 

Пять, шесть - тихо сесть, 

Семь, восемь - лень отбросим.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайка поиграть, 

Прыгать серенький горазд 

Он подпрыгнул 300 раз. 

Пальчиковая гимнастика  

Пальцы делают зарядку,  

Чтобы меньше уставать.  
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А потом они в тетрадке  

Будут буковки писать.  

(Дети вытягивают руки вперёд, сжимают и разжимают кулачки) 

Ёжик топал по дорожке  

И грибочки нёс в лукошке.  

Чтоб грибочки сосчитать,  

Нужно пальцы загибать.  

(Дети загибают по очереди 

пальцы сначала на левой, потом на 

правой руке. В конце упражнения руки у 

них должны быть сжаты в кулаки.)  

Две весёлые лягушки  

Ни минуты не сидят.  

Ловко прыгают подружки,  

Только брызги вверх летят.  

(Дети сжимают руки в кулачки и 

кладут их на парту пальцами вниз. Резко  

расправляют пальцы (рука как бы подпрыгивает над партой) и кладут ладони на парту. 

Затем  резко сжимают кулачки и опять кладут их на парту.) 

 

Задания творческого характера, 

способствующие формированию у школьников мотивации 

на собственное здоровье и гармонически развитую личность 

 

Подобрать пословицы и поговорки о 

здоровье, объяснить значение, составить 

высказывание (устное или письменное) по 

пословице 

(Примеры пословиц, которые подобрали 

учащиеся пятого класса) 

– Где здоровье, там и красота. 

– Береги платье снову, а здоровье – 

смолоду. 

– Здоровый бедняк, счастливей богача 

– Курить- здоровью вредить. 

– Здоровье за деньги не купишь 

– Чистота – залог здоровья. 

– Кто не болел, тот здоровью цены не знает. 

– Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит. 

– Всякая болезнь идет к сердцу. 

– Не по лесу болезнь ходит, а по людям. 

– В здоровом теле - здоровый дух. 

– Солнце, воздух и вода- твои лучшие друзья. 

– Здоровый человек – счастливый человек. 

– Веселая мысль – половина здоровья. 

– Без болезни и здоровью не рад. 

– Больной от могилы бежит, а здоровый в могилу спешит. 

– Аппетит от больного бежит, а к здоровому - катится. 

– Болезненному сердцу горько и без перца. 

– Больной что ребенок 

– Здоров будешь – все добудешь. 

– Здоровье не купишь, его разум дарит. 
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– Здоровье дороже богатства 

– Здоровью цены нет  

– Здоровому все здорово и т.д. 

Сочинения на морально – этические темы: 

– Здоровье-главное богатство 

– Папа, мама,  я - дружная семья 

– Здоровое питание – главное правило жизни 

– Какую роль спорт играет в моей жизни??? 

– Спорт или наркота??? Здоровый образ жизни или пустота???  

– О спорт! Ты благородство… 

– Я люблю компьютер за то, что...  

– Я ненавижу компьютер за то, что...  

Компьютер в моей жизни 

 

Бабийчук Дмитрий,  11-А класс  

«Если бы я был компьютером, то части моего тела 

соединялись бы какими-то проводками (жилками), по 

которым течет ток (кровь), и каждый бы норовил их 

подергать. Голова моя тогда была бы квадратная, и 

каждый «пялился» бы на мое лицо (монитор)... Я был бы 

плохим компьютером: непослушным, упрямым. И, 

наверное, вскоре меня сдали бы в металлолом. Поэтому я 

предпочитаю быть человеком».  

Я ненавижу компьютер за... 

Черных Алина, 8-А класс 

«Мало кто задумывался над тем, какое вредное действие оказывает компьютер на 

людей: портит зрение, нарушает психику и многое другое... Человек должен научиться 

жить без компьютера или хотя бы ограничить общение с этой машиной».  

Петрова Ольга ,8-А класс 

«Я ненавижу компьютер. Сколько в него денег ни вкладывай, ему все мало. 

Суммы денег, затраченные на его up grade, все увеличиваются. Я, ученица восьмого  

класса, живущая в обычной семье, не интересуюсь компьютерными технологиями. 

Отрицательной особенностью любого компьютера является вредное  излучение. После 

продолжительной работы на компьютере сильно болят глаза, покрываются сетью 

мелких трещинок, появляется нервозность, перетекающая в жуткую агрессию, когда 

что-нибудь не получается…» 

Федчак Ирина ,8-А класс  

«Я ненавижу компьютер за то, что он отдаляет владельца от общества. Владелец 

ПК общается в основном с компьютером, а с людьми - только по электронной почте. 

Компьютер лишает человека физической активности, у него могут развиваться только 

пальчики и все. С владельцами компьютеров невозможно общаться. У него мысли 

только о своем обожаемом ПК и его деталях…» 

 

Мурзаева Маргарита, 8А класс 

«Компьютер стал для людей обыденной вещью, как зубная щетка или мыло. 

Появилось множество устройств, дополняющих компьютер, множество программ... Но 

определенный вред компьютер все же наносит людям. Дети, бросая уроки, физические 

занятия, сидят за бессмысленными играми, теряя драгоценное время. При этом 

расшатывается нервная система и портится зрение у ребенка. Подросток играет на 

компьютере, не развивая свое мышление, свою речь. А книги в это время стоят на 

полке … « 
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Я люблю компьютер за то… 

Крюкова Наталья ,   9-Б класс  

«Компьютер - это не просто коробка, 

а наша жизнь, будущее наших детей, 

внуков... Возможно, когда-нибудь 

компьютер станет разумным, наделенным 

чувствами и сознанием. Но кто знает, к 

чему это приведет: к катастрофе или еще 

большему развитию»  

(Кружинская Виктория ,11А класс)  

 

О спорт! Ты благородство! 

Дьяченко А.,   9-Б класс  

«Ты осеняешь лаврами лишь того, 

кто боролся за победу честно, открыто, 

бескорыстно. Ты требуешь высокой 

нравственности, справедливости, непод-

купности.  

Ты провозглашаешь: если кто-нибудь достигнет цели при помощи низких, бесчестных 

приёмов, тот заслуживает позорного эпитета. 

Ты возводишь стадионы, театры без занавеса. Все свидетели всему. Никакой 

закулисной борьбы. 

Ты начертал: «Трижды сладостна победа, одержанная в благородной и честной 

борьбе»… 

 

Спорт или наркота?  

Здоровый образ жизни или пустота? 

Мурзаева М. 8-А класс 

«… Каждый родитель пытается уберечь своего ребенка от зла, которое называется 

наркотики. Но дети хотят попробовать все в этой жизни. Попробовав раз «дурь», 

становятся наркоманами на всю жизнь. Их бывшие друзья живут нормальной жизнью, 

воспитывают детей, занимаются спортом, радуются каждому дню. А несчастным 

нужна только очередная  доза. Они пойдут на все, ради этого.  Впереди их ждет только 

пустота и темнота, которую освещает наркотик. Это только наркоман думает, что 

освещает, на самом деле человек просто медленно погибает…»  

 

Упражнения   с  элементами  тренинга 

– Меня  понимают  родители  

– Меня понимают и  учителя,  и  одноклассники 

– Я - успешный человек  

– Если  я  буду здоровым, я добьюсь многого 

 

Составление диалогов, монологов на тему 

– Моя любимая спортивная программа  

– Любимый вид спорта 

– Выдающиеся спортсмены Украины 

– Николаевские  Олимпийцы 

– История возникновения вида спорта  

– Что выбрать? Сенсорные имитаторы или обычную тренировку? и т.д.  
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Проект («Молодежь нынче не та!» – результат плодотворной работы 

семиклассников, которые отобразили свой собственный взгляд на проблемы молодежи. 

Главная цель проекта – убедить подростков в том, что здоровым быть здорово и 

модно! 

Создание поэтических произведений о современной молодежи 

Души наши снегом занесло, 

Сердце статус камня обрело, 

Нам бы лишь смеяться  до упаду, 

Там, где быть серьезным надо . 

Так дари же людям свет души, 

Наслаждайся, радуйся, дыши 

Цени людей, что с тобой рядом, 

Не поворачивайся к их проблемам задом.   

( Костенко Ирина 9-Б класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к сочинению-рассуждению на тему 

«Нужно ли заниматься спортом?» 
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5-й класс 

Урок развития речи 

Цели: 

– познакомить учащихся с особенностями 

рассуждения как типа речи; 

– подготовить учащихся к 

самостоятельному рассуждению на заданную 

тему; 

– воспитывать культуру ведения спора. 

Оборудование: рабочие материалы; 

иллюстрации; таблица. 

 

ХОД УРОКА 

1. Вступительное слово учителя. 

В жизни нередко возникают спорные ситуации, когда каждый считает 

правильным свое мнение. 

И тогда очень важно уметь доказать правильность своей точки зрения или 

установить истину. Для этого существует особый тип речи – рассуждение. 

Сегодня на уроке мы будем работать над этим типом текста. Попытаемся 

разобраться в том, по какой схеме строится рассуждение. Будем учиться доказывать, 

убедительно отстаивать свою точку зрения, быть может, спорить. А венцом нашего 

урока должно стать созданное вами сочинение-рассуждение. Недавно я была 

свидетельницей такого разговора.    

Инсценировка 

– Саша,  поиграем в футбол. 

– Да ну! Я лучше за компьютером посижу. 

– А зря, мы сыграем с ребятами из соседнего двора, наверное, матч будет 

интересный. 

– Все эти спортивные игры – пустая трата времени. 

– Ну, как хочешь. 

Сколько точек зрения присутствует в диалоге? Какова его тема?  

Можем ли мы эту тему назвать спорной? Прежде давайте обратимся к таким 

словам, как спор и дискуссия. 

3. Работа со словарем 

Спор – словесное состязание, обсуждение  , в котором каждый отстаивает свое 

мнение. 

Дискуссия – спор, обсуждение какого-нибудь  вопроса на собрании, в печати, в 

беседе. 

Как мы называем такие слова? 

В нашем лексиконе появились новые слова. Попробуйте составить с ними 

словосочетания. 

(Горячий спор, оживленный спор, жаркий спор, актуальная дискуссия, 

оживленная дискуссия.)  

4. Построение рассуждения 

Как вы думаете, письменной или устной речи свойственны спор и дискуссия? 

1. Тезис. 

2. Доказательства (аргументы). 

3. Вывод. 

Обратимся к рабочим материалам. 

Я читаю текст письма Володи из газеты «Диагональ», а вы, слушая, определите 

тип речи, тему, основную мысль. 
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ПИСЬМО ВОЛОДИ 

Многие считают спорт ненужным занятием. Я не только не согласен с этой 

точкой зрения, но и готов доказать, что спорт – это здорово.  Я не могу себе 

представить, как можно прожить без спорта, не кататься на лыжах и не купаться. Ведь 

спорт – это замечательно. Он помогает стать бодрым, веселым и 

жизнерадостным. Спорт – это не только рекорды, очки, секунды, победы и поражения. 

Спорт – это развлечение, равного которому нет. Я думаю, что без спорта нельзя. 

Допустим, пришла зима и вместе с ней пришли всевозможные развлечения, игры: 

лыжи, коньки, хоккей, а если бы их не было, то и жизнь была бы скучной. 

Я рассуждаю о спорте только как о развлечении, не говоря о других его 

достоинствах. Он помогает стать сильным, здоровым,смелым. 

Поработаем над структурой этого рассуждения. 

1) Тезис, который выдвигает 

автор текста; 

2) Доказательства, приводимые в 

тексте. 

3) Какой вывод делает автор? 

Итак, это – рассуждение, 

построенное по полной схеме. 

5. Лексико-орфографическая ра-

бота 

-  Какие виды спорта известны 

вам? Кто назовет больше всех? 

(Волейбол, футбол, баскетбол, 

гимнастика, фигурное катание, хоккей, 

плавание, спортивная ходьба, 

синхронное плавание...) 

- А чем любите заниматься вы? Расскажите о своем любимом виде спорта. 

(Учащиеся рассказывают о любимых видах спорта.) 

6. Подбор аргументов. 

– Одним из важных элементов рассуждения являются доказательства, или 

аргументы. По мнению Володи, спортом нужно заниматься потому, что он доставляет 

удовольствие.  Как еще можно доказать, что спорт необходим? 

- Выслушайте сообщения одноклассников и подумайте, какие аргументы в пользу 

спорта они вам подскажут. 

Двадцать семь с половиной веков назад во все концы Эллады, воспетой великим 

поэтом Гомером, летели гонцы в белых одеждах. Лучших белых коней давали им во 

встречных поселениях, выносили навстречу лучшую пищу – мясо белого барашка. 

Гонцы несли всем грекам мир и приглашение на праздник в эллинском городе 

Олимпии. Мудрый историк Эллады Тимей ввел новое летоисчисление – олимпийское. 

Олимпийский праздник отмечали в «священный месяц», начинающийся с первого 

полнолуния после летнего солнцестояния. И он обязан был повторяться через каждые 

1417 дней. Такое количество дней составляло 

«олимпиаду» – греческий «олимпийский» год. На 

территории Эллады объявлялся «священный мир»: всякие 

войны прекращались, и вчерашние враги состязались за 

право называться самым сильным, ловким и быстрым 

среди эллинов. Участниками Олимпийских игр были 

известные нам историк Геродот, оратор Демосфен, 

философ Сократ. А математик Пифагор стал чемпионом 

Олимпийских игр в кулачном бою.  Прошло время. В 

канун нового тысячелетия выдающийся французский 
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педагог и общественный деятель Пьер де Кубертен обратился к спортсменам всего 

мира с предложением возродить Олимпийские игры. И в 1894 году в Париже собрался 

специальный международный конгресс, где были приняты Олимпийская хартия и 

Олимпийская клятва, а также девиз «Быстрее, выше, сильнее!» и эмблема из пяти 

переплетенных колец голубого, черного, красного (верхний ряд), желтого и зеленого 

(нижний ряд) цветов. Переплетение колец символизирует пять объединенных в 

олимпийском движении континентов. На возрожденных Олимпийских играх зажигают 

огонь, принесенный с земли Древней Греции, а флаг был поднят в 1914 году в связи с 

празднованием 20-летия Олимпийских игр XX века. 

(Спорт помогает объединению людей, укрепляет мир и дружбу между народами.) 

– Итак, спорт укрепляет здоровье, помогает стать сильным, ловким; спорт – это 

хороший досуг, развлечение; он укрепляет мир и дружбу между народами. Это и будут 

основные доказательства (аргументы) нашего сочинения. Вместе составим план 

сочинения и запишем его в тетради. 

7. Речевое оформление рассуждения 

– У текста-рассуждения есть особенные слова, которые помогают организовать, 

связать части рассуждения, упорядочить ход мыслей. 

На доске плакат. 

Средства связи частей рассуждения 

I. Тезис. 

Докажем это… 

Это можно доказать так... 

Почему. И вот почему… 

Это объясняется следующим… 

 

II. Доказательство. 

1. Во-первых, ... Например, ... 

2. Во-вторых, ... К примеру, ... 

3. В третьих, ... Допустим: ... 

 

III. Вывод. 

Итак, ... 

Обобщим все сказанное. 

Таким образом, ... 

Следовательно, ... 

– Эти конструкции есть в рабочих материалах, и вы должны их использовать при 

написании рассуждения на заданную тему. 

8. Работа по предупреждению орфографических, пунктуационных, речевых 

ошибок 

(по рабочим материалам, которые есть на каждой парте). 

 

1. Вставьте пропущенные буквы, объясняя орфограммы. Составьте 

словосочетания. 

Зан_маться(чем?) спортом. 

Уча_твовать (в чем?) ...Сор_внования (какие?) ... 

Трен_роваться (где?) ... 

Доб_ваться победы (как?) ... 

 

2. На доске записаны схемы предложений не в том порядке, в каком даны 

предложения в упражнении; необходимо найти соответствия и объяснить постановку 

знаков препинания. 
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1. Я увлекаюсь футболом и волейболом, зимой катаюсь на коньках и лыжах. 

2. Спорт помогает выработать в себе такие качества: силу воли, ловкость, 

выдержку. 

3. Спорт – это радость, ощущение необъятных возможностей, счастье обретения 

уверенности в себе. 

4. Ребята! Занимайтесь спортом, и все в вашей жизни изменится. 

 

3. Отредактируйте предложения. 

1. Я часто задумываюсь о полезности занятий спортом. Спортом заниматься 

полезно. Полезно плавать, бегать на лыжах. 

2. Хорошо пробежаться зимой по лесу. После лыжной прогулки чувствуешь 

особенный наплыв сил. 

3. Удивляюсь ребятам, которые могут целый день смотреть телик. 

4. Спорт помогает стать сильным, добрым, жизнерадостным, умным. 

 

9. Анализ сочинения 

– Внимательно прочитайте сочинение ученицы. Какие достоинства и недостатки 

вы в нем видите? 

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВО 

Больше всего я люблю плавание. Это очень полезный вид спорта. С тех пор, как я 

стала им заниматься, я перестала болеть гриппом и ангиной. Теперь мне никакая 

простуда не страшна.  

Во-первых, плавать очень приятно. Вода сразу освежает, становишься легким, 

тело послушно скользит по воде, чувствуешь себя сильным и ловким. Даже плохое 

настроение куда-то улетучивается. 

Кроме того, уметь плавать 

необходимо каждому, чтобы не 

подвергать себя опасности и при случае 

помочь другим. 

(В сочинении есть тезис и три 

аргумента, но почему-то второй 

аргумент вводится словом «во-первых». 

Вывода нет, но, может быть, в таком 

коротком сочинении его писать  

необязательно). 

– Мы с вами многое сделали для 

того, чтобы каждый ученик успешно 

написал сочинение-рассуждение на 

тему: «Нужно ли заниматься спортом?». 

Домашнее задание:  написать сочинение,  используя рабочие материалы 

 

Внеклассное мероприятие — соревнование 

"Я выбираю здоровье" 

для 5—6-х классов 

Цели. 

– Воспитание внимательного отношения к своему здоровью, воспитание 

взаимопомощи. 

– Развитие силы воли, творческих способностей. 

– Ознакомление со способами укрепления здоровья, обучение новым играм. 

Оборудование. 

Фотографии о спорте, таблица для игры, ведро, теннисные шарики                      

(2–3),магнитофон, маркеры двух цветов 
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Подготовительная работа 

Дать ребятам задания : подготовить оздоровительную рекламу, упражнения для 

утренней зарядки, танец с элементами аэробики; подготовить класс: парты убрать, 

стулья расставить для двух команд напротив друг друга, подготовить место для 

жюри; гостей, подготовить грамоты или призы, разучить песню “Не спеши 

трубить отбой”. 

План проведения мероприятия. 

1. Беседа о здоровье. 

2. Игра “ Я выбираю здоровье”. 

3. Итог. Награждение. Песня. 

Ход и краткое содержание мероприятия. 

1. Беседа о здоровье. 

2. Чтение пословиц: 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Богатство – на месяц, здоровье – на всю жизнь. 

Обсуждение.  

Кто считает себя здоровым? Кто хочет закалять своё здоровье? Если умеешь 

вовремя отдыхать, будешь есть простую и здоровую пищу, будешь спать 

полноценно и спокойно, содержать в чистоте своё тело, будешь дружить с 

физкультурой и спортом, значит, будешь здоровым и долго жить. Рекомендуется 

начинать и заканчивать день гимнастикой и массажем. 

 

Игра “Я выбираю здоровье”. 

Правила игры: две команды – “Крестики” и “Нолики” выполняют задания, а 

результаты записывают в виде “0” и “Х” в таблицу с номерами заданий (выиграл- ставь 

знак). Выигрывает та команда, которая больше наберёт своих знаков. Дополнительное 

очко даётся команде, сумевшей проставить подряд три своих знака по вертикали, или 

по горизонтали, или по диагонали, например: 

1 6 4 0 0 Х 

7 2 9 ХХ Х 

5 8 3 0 Х 0 

Представление жюри 

Деление на 2 команды 

Даны две пословицы (В здоровом теле - здоровый дух. Богатство - на  месяц, 

здоровье на всю жизнь.), которые  разделены на отдельные слоги двух цветов по 

количеству участников. Например, если 20 участников, то по 10 частей. Ребята должны 

выбрать себе один цвет, из частей собрать пословицу. Побеждает первый, собравший 

пословицу. Команда-победитель выбирает название: “Крестики” или “Нолики”, и ей 

даётся право выбрать первое задание: 

1 6 4 

цифры- номера заданий из таблицы 

7 2 9 

5 8 3 

Задания. 

1). Викторина. 

o Хоккейная команда Украины? (Сокол) 

o Баскетбольная команда Киева? (Будивельнык) 

o Всемирные спортивные игры, которые проводятся один раз в четыре года? 

(Олимпийские Игры) 

o После какого ритуала Олимпийские Игры считаются открытыми? (Зажжения 

факела) 

o Зимние виды спорта? 
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o Летние виды спорта? 

2) Кто больше скажет слов о здоровье. (Побеждает последний) 

3) Спортивно-оздоровительная реклама (каждой команде даётся время для подготовки). 

4). Спортивная пауза (аэробика). 

Движение – это жизнь, пусть движение будет в мыслях, делах, в чувствах. 

 

Театр-экспромт. 

Человек должен уметь показать свои чувства. Если умеешь общаться с людьми, 

имеешь хороших друзей – будешь здоровым. 

Попробуем вместе поиграть в театр без слов, 

а в движениях и мимике. Участвуют в сценках 

"Подчёркнутые слова". 

(1-команда) Пурга. 

Утром Толик вышел из дома. На дворе была 

пурга. Деревья страшно шумели. Мальчик 

испугался. Встал под дерево и решил в школу не 

идти. Вдруг он увидел Сашу. Он тоже, 

испугавшись пурги, спрятался под дерево. 

Мальчики увидели друг друга. Им стало весело. 

Мальчики побежали навстречу друг другу, 

взявшись за руки пошли в школу. Воет пурга, свистит, но она теперь не страшна. 

(2-команда) На горке. 

Ребята целый день трудились - на дворе строили горку. Ребята полили горку 

водой и побежали домой обедать. Костя быстро оделся, надел коньки, пошёл на горку. 

Скатился с горки. Поскользнувшись, упал. Много раз падал. Чтобы не было скользко, 

начал таскать песок из ящика. Попробовал скатиться-бух-упал. По песку коньки не 

едут! Вышли ребята. Они рассердились на Костю. Дали лопату и велели таскать снег на 

горку, после работы полили водой. Косте эта 

работа понравилась. Он лопатой даже лесенки 

приделал. 

Фотография.  

Тема. "Спортивные соревнования (нужно 

замереть, изобразив участников спортивных 

соревнований)". 

 

Спортпауза. Зарядка для пальцев. 

Можно развить силу пальцев. Вместе с 

силой пальцев развивается и духовная сила. (А. 

Левшинов “12 сторон ладони”, стр. 24–27) 

Здоровый образ жизни. Выходной день. (Один рассказывает, другой показывает) 

Проведение утренней зарядки (один участник проводит с другой командой) 

Спортпауза. Игра “Шайба-гол-ура!” 

Правила: Две команды. Ведущий по очереди 

поднимает (взмахивает) одну, другую руку, обе 

руки. Одна рука – первая команда кричит 

“Шайба!”, другая рука – вторая команда кричит 

“Гол!”, обе руки – обе команды кричат “Ура!”. 

Поднятие (взмахивание) правой, левой и обеих рук 

надо чередовать. 

Мини-баскетбол. 

Попадание теннисного шарика в ведро. 

Участники команд забивают по одному 
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шарику в ведро. 

Спортпауза. Массаж пальцев. Профилактика. 

Массаж точек рук помогает укрепить весь организм. (А. Левшинов “12 сторон 

ладони”, стр. 103–104) 

Вопрос “Почему я выбираю здоровье?” 

Какая команда ответит полнее? 

Итог. 

Жюри подсчитывает количество “крестиков” и “ноликов”. 

Награждение. 

Приложение. 

Песня “Не спеши трубить отбой!” 

Не спеши трубить отбой, 

Ты дорогу до конца не прошагал! 

И уходит из-под ног в небосвод голубой 

Самый трудный, самый главный перевал. 

Ты часы остановил – 

Испугался неизбежности такой. 

И тому, в ком сердце льва, кто с отвагою в груди, 

Первый шаг бывает сделать нелегко! 

Загляни в глаза себе, 

Стало стыдно – значит что-то здесь не так. 

Нет удач без неудач, нет лёгких побед 

Так чего ж ты опечалился, чудак? 

Не спеши трубить отбой, 

Ты дорогу до конца не прошагал! 

И уходит из-под ног в небосвод голубой 

Самый трудный, самый главный перевал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети никогда не слушают взрослых, но прекрасно им подражают» 

( Болдуин Д.) 

 

Известно, что вода и камень точит, следовательно, при создании образовательной 

среды, направленной на единую цель, возможно сформировать у учащихся школы 

ценностное отношение к своему здоровью. Данная образовательная среда может быть 

ориентирована на физиолого-психологические особенности развития ребенка, то есть 

обучение должно быть доступным, научным, содержать игровые и познавательные 

ситуации с созданием заданий, направленных на субъективную оценку личности и 

деятельности ребенка. 
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Робота з обдарованими учнями 

Головна мета проведення олімпіад з мов та літератур національних меншин 

України – «духовний, творчий, інтелектуальний розвиток молоді, популяризація серед 

учнів знання мов та літератур національних меншин, підвищення його рівня; виховання 

молоді в дусі патріотизму та демократичних цінностей, залучення її до збереження та 

пізнання культурної спадщини національних меншин України; формування 

національної самосвідомості молодого покоління, толерантності та уміння жити в 

багатонаціональному та полікультурному суспільстві, усвідомлення спільних та 

відмінних рис в історії та культурі етносів, які живуть в Україні» [3] 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2014 р. 

№ 1487 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад з мов і літератур національних 

меншин України у 2014/2015 навчальному році» на всеукраїнському рівні проведено 

олімпіади з таких мов та літератур національних меншин України: болгарської, 

молдовської, новогрецької, польської, російської, румунської, угорської, мови іврит та 

єврейської літератури. 

У ЗНЗ Миколаївської області було проведено олімпіаду з російської мови і 

літератури. У І етапі олімпіади взяли участь 1 272 учні ЗНЗ Миколаївської області, у 

ІІ етапі – 319 учнів, у ІІІ – 52. 

Результати ІІІ (обласного етапу) 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мові і літературі 

2014/2015 навчальний рік 
 

9 клас 

І місце 

Бикова Євгенія, учениця Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської 

міської ради 

ІІ місце 

Матвєєва Дар’я, учениця Миколаївської ЗОШ № 43 Миколаївської міської ради; 

Бондаренко Анастасія, учениця Олександрівської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Вознесенської районної ради 

ІІІ місце 

Дєєва Владислава, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 48 

Миколаївської міської ради; 

Мельникова Катерина, учениця Миколаївської ЗОШ № 18 Миколаївської 

міської ради; 
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Твардовська Олена, учениця Зеленогайської ЗОШ І–ІІІ ступенів Жовтневої 

районної ради; 

Волкова Вікторія, учениця Кривобалківської ЗОШ І–ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради; 

Бондар Анна, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 35 Миколаївської 

міської ради 

10 клас 

І місце 

Бейгул Ірина, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 45 Миколаївської 

міської ради; 

ІІ місце 

Возниця Анастасія, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 42 

Миколаївської міської ради; 

Прилука Анна, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 15 Миколаївської 

міської ради; 

ІІІ місце 

Ковальова Олександра, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 19 

Миколаївської міської ради; 

Войналович Анастасія, учениця Очаківської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 

Очаківської міської ради; 

Чернієнко Катерина, учениця Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської 

міської ради 

11 клас 

І місце 

Заріцька Анжеліка, учениця Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської 

міської ради 

ІІ місце 

Островський Юлій, учень Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15-

колегіум» Первомайської міської ради; 

ІІІ місце 

Гасанова Лілія, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 19 Миколаївської 

міської ради; 

Головіна Лейла, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 42 Миколаївської 

міської ради; 

Коломієць Ірина, учениця Снігурівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Снігурівської 

районної ради 
 

Переможці обласного етапу (3 учні) взяли участь у ІV (Всеукраїнському) етапі 

олімпіади і посіли призові (ІІІ) місця: 

- Бикова Євгенія, учениця 9 класу Южноукраїнської гімназії Южноукраїнської 

міської ради (учитель – Ярич Лариса Олександрівна). 

- Бейгул Ірина, учениця 10 класу Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 45 

Миколаївської міської ради (учитель – Філіна Тетяна Володимирівна); 

- Заріцька Анжеліка, учениця Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської 

міської ради (учитель – Ярич Лариса Олександрівна). 

 

З метою якісної підготовки учнів до участі в олімпіаді з російської мови і 

літератури пропонуємо рекомендації щодо складання завдань І та ІІ етапів олімпіади. 

«Загальна характеристика змісту і структури завдань 

Олімпіадні завдання готують предметно-методичні комісії з відповідної мови та 

літератури національної меншини, які очолюють голови журі. Завдання  

для олімпіад складаються згідно із затвердженими МОН України навчальними 

програмами з відповідних мов і літератур національних меншин для учнів 9-11 класів 
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загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою та мовами 

національних меншин так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма 

учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них рівня знань, умінь та навичок 

з мов та літератур національних меншин. 

Завдання з мов національних меншин для 9 класів можуть включати:  

– створення власного висловлення (враховується як орфографічна і пунктуаційна 

грамотність, так і вміння формулювати власну думку, використовувати і вдало 

наводити приклади із художньої літератури); 

– конкретні відповіді на запитання, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з 

фонетики, лексики, морфології; 

– розбір синтаксичних одиниць (словосполучення, речення, текст); 

– побудову, редагування, створення речень відповідно до вимог і особливостей 

завдання; 

– роботу з поданим текстом (групування частин тексту, перевірка лексичних, 

морфологічних, орфографічних, пунктуаційних норм і правил тощо); 

– завдання у тестовій формі різних структурних типів. 

Для учнів 10-11 класів можна рекомендувати такі завдання з мов національних 

меншин: 

– написання твору-роздуму на певну тему (при цьому як аргументи для 

доведення власної думки мають бути наведені приклади із художньої 

літератури, історичні факти тощо); 

– повний розбір словосполучень (із зазначенням морфологічних ознак частин 

мови, що входять до словосполучення); 

– завдання у тестовій формі різних структурних типів; 

– редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та 

граматичних помилок; 

– повний синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові 

знаки,  підкреслюються  члени  речення,  будується  структурна  схема, дається 

загальна характеристика всієї конструкції і компонентів як простого речення, 

так і складного тощо) та інші. 

Завдання з мови повинні мати системний характер, тобто спрямовуватися на те, 

щоб з’ясувати рівень навченості учнів з фонетики, лексики, фразеології, морфології, 

синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.  

Для перевірки олімпіадних робіт на ІІІ етапі потрібно передбачати відповідні 

критерії їх оцінювання, що полегшуватиме роботу членів журі й об’єктивуватиме 

самий процес оцінювання (особливо оцінювання творчих робіт).  

У якості завдань з літератури для учнів 9 класів можна запропонувати: 

1. Написання творчої роботи на одну із тем (перевіряється сформованість знань 

з національної літератури відповідно до діючих навчальних програм зазначених класів, 

уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до 

ситуації висловлювання, доводити власну думку). 

Творча робота (міні-твір,розгорнута відповідь на проблемне питання, аналіз 

епізоду художнього твору, порівняльний аналіз творів тощо) учнів 9 класів на одну із 

запропонованих тем (не менше 4) оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота 

розкриття теми; логічна послідовність викладу думок; струнка побудова твору 

(наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова 

єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; 

точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню. З метою 

об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням слід пропонувати для написання 

одну так звану вільну тему для власного висловлення. 

2. Бліц-запитання (на знання художніх текстів, завдання компаративного та 

культурологічного характеру з використанням українознавчого компоненту, 
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міжпредметних зв’язків, з теорії та історії літератури тощо). 

3. Відгук на прочитану книгу, переглянутий фільм з коментуванням ідейно-

художніх особливостей, морально-етичної проблематики, жанрової своєрідності тощо.  

4. Виконання завдань у тестовій формі різних структурних типів. 

Завдання з літератури для учнів 10-11 класів можуть включати:  

1. Написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з 

національної  літератури, уявлення про відповідну національну літературу в 

національному і світовому культурному контекстах, вміння аналізувати і відтворювати 

в письмовій формі усталені інтерпретації текстів національної літератури, розвиток 

самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, 

створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового 

літературного матеріалу). 

Твір учнів 10-11 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота 

розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; 

логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка 

побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність 

та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині 

твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне 

мислення.  

Запропоновані теми творів з літератури (не менше 4) мають бути спрямованими 

не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння 

аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття розуміння ними 

морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих 

знань із літератури учням слід пропонувати для написання одну так звану вільну тему 

для власного висловлення. Структура твору має бути зазначена у завданні, робота має 

містити тезу, підтверджену 2-3 переконливими аргументами; думки у творі повинні 

бути підкріплені прикладами з художньої літератури, цитатами, історичними фактами 

чи випадками з життя. 

2. Чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії 

літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості, способи 

римування, стилістичні фігури та ін., конкретні знання літературного матеріалу та 

уміння встановити відповідність, наприклад, між твором і цитатою, твором і жанром, 

твором і автором тощо), виконання завдань компаративного та культурологічного 

характеру з використанням українознавчого компоненту, міжпредметних зв’язків тощо. 

3. Виконання завдань у тестовій формі різних структурних типів. 

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити можливість 

розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно 

пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість 

запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіаді є виконання 

роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки 

олімпіадні змагання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної 

роботи, необхідно забезпечити різноплановість завдань, що мають перевірити 

комплексність мовно-літературної підготовки учасників, їхню філологічну інтуїцію й 

мислення, вміння аргументувати власну точку зору тощо». [5] 

Питання, яким слід приділити увагу під час проведення секційних засідань 

районних (міських) методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури: 

1. Національно-патріотичне та моральне виховання на уроках російської мови і 

літератури та в позакласній роботі з предмета. 

2. Зміни до програм. 

3. Формування читача в сучасних умовах. 

4. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 

процес із російської мови і літератури. 
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5. Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках російської мови. 

6. Проведення випереджувальних лекційно-практичних занять, ділових 

ігор, моделювання уроків з тем, передбачених новою програмою для 7 класу (із 

метою науково-методичної допомоги, активізації творчої діяльності вчителів). 

7. Обговорення та внесення до плану роботи РМО, творчих груп вчителів 

російської мови і літератури переліку заходів, пов’язаних з вивченням творчої 

спадщини письменників-ювілярів 2015 – 2016 років (додаток). 

Під час засідань доцільно розглянути такі документи: 

– Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

– Методичні рекомендації щодо національно-патріотичне виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

– Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про 

вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році». 

– Програми з російської мови і літератури (зі змінами). 

 

Література та інтернет-ресурси 

 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти – Режим 

доступу: http://iitzo.gov.ua/serednya_osvita.html. 

2. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html  

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 

«Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році». 

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою 5-9 класи «Російська мова». - Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013. 

5. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2015 р. № 1/9–53 «Про 

проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з мов і літератур 

національних меншин України у 2014/2015 навчальному році». 

6. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі. Лист Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 24.05.2013 № 1/9–368 // 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 

7. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі. Лист Міністерства освіти і 

науки України від 01.07.2014 № 1/9–343 // 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 

8. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році. Лист 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.12 № 1/9 – 426. 

9. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році. Лист МОН від 

21.08.2010 р. № 1/9-580. 

10. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році. Лист МОН від 

22.05.2009 р. № 1/9-353. 

11. Сайти: http://www.mon.gov.ua 

http://iitzo.gov.ua  

 

 

http://iitzo.gov.ua/serednya_osvita.html
http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/
http://www.mon.gov.ua/
http://iitzo.gov.ua/
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Додаток 

до інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо викладання 

російської мови і літератури у 

2015/2016 навчальному році в ЗНЗ 

Миколаївської області 

 

Літературні дати 

2015 рік 

червень 

105 років від дня народження Твардовського Олександра Трифоновича (1910–1971) 

115 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900–1944) 

50 років від дня народження Джоан Кетлін Роулінґ (Ролінґ) (1965) 

серпень 

155 років від дня народження Сетона-Томпсона Ернеста (справжнє імя Томпсон Ернест 

Еван) (1860–1946) 

95 років від дня народження Бредбері Рея Дугласа (1920–2012) 

135 років від дня народження Гріна Олександра Степановича (справжнє прізвище 

Гриневський) (1880–1932) 

вересень 

145 років від дня народження Купріна Олександра Івановича (1870–1938) 

жовтень 

1945 років від дня народження Вергілія Публія Марона (70–19 до н.е.) 

95 років від дня народження Родарі Джанні (1920–1980) 

Листопад 

165 років від дня народження Стівенсона Роберта Луїса (1850–1894) 

135 років від дня народження Блока Олександра Олександровича (1880–1921) 

100 років від дня народження Симонова Костянтина Михайловича (справжнє ім'я 

Кирил) (1915-1979) 

180 років від дня народження Твена Марка (справж. прізв. Клеменс Семюел Ленггорн) 

(1835-1910) 

грудень 

140 років від дня народження Рільке Райнер Марії (1875-1926) 

195 років від дня народження Фета Афанасія Афанасійовича (справжє прізвізвище 

Шеншин) (1820-1892) 

150 років від дня народження Кіплінґа Джозефа Ред'ярда (1865-1936) 

Цього року виповнюється 355 років від дня народження Дефо Даніеля (1660-1731) 

2016 рік 

Січень 

140 років від дня народження Джека Лондона (1876–1916) 

125 років від дня народження Мандельштама Йосипа Емільовича (1891-1938) 

240 років від дня народження Гофмана Ернеста Теодора Амадея (1776–1822) 

190 років від дня народження Салтикова-Щедріна Михайло Євграфовича (1826-1889) 

лютий 

205 років від дня народження Шарля Бодлера (1821-1867) 

130 років від дня народження Гумільова Миколи Степановича (1886-1921) 

травень 

125 років від дня народження Булгакова Михайло Афанасійовича (1891-1940) 

червень 

6 червня – Пушкинський день, 217 лет від дня народження Пушкіна Олександра 

Сергійовича (1799-1837) 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 р. № 518 

«Про внесення змін до деяких наказів» у додатках до наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 «Про затвердження Типових 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 «Про затвердження 

типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня» та від 

23.05.2012 р. № 616 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів», замінено 

слова «Світова література» словами «Зарубіжна література» у відповідному відмінку. 

Таким чином, з 2015–2016 навчального року змінено назву навчального 

предмета «Світова література» на «Зарубіжна література». 

11 червня 2015 року в рамках обласного практикуму вчителів зарубіжної 

літератури і російської мови «Буктрейлєр як засіб розвитку професійної компетенції 

вчителів літератури» було проведено обласний методичний актив учителів зарубіжної 

літератури, на якому розглядались питання щодо національно-патріотичного виховання 

на уроках зарубіжної літератури, проблеми формування читача в сучасних умовах, 

використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури, та рекомендовані питання для 

розгляду на серпневих конференціях. 

Метою вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі є 

«прилучення учнів до здобутків зарубіжної літератури і культури, розвиток творчої 

особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, 

естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою 

належність до світової спільноти». [3] 

Шкільний курс «Зарубіжна література» складається з трьох етапів: 

І етап – 5–7 класи – прилучення до читання; 

ІІ етап – 8–9 класи – системне читання; 

ІІІ етап – 10–11 класи – творчо-критичне читання. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 100 

«Про розвантаження навчальних програм для учнів 5–9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», відповідно до наказу МОН України, внесено зміни до навчальної 

програми та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмі для          

5–9 класів із зарубіжної літератури. Як зазначено у додатку до листа Міністерства 

освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», 
затверджені зміни спрямовані на розвантаження навчальної програми, врахування 

вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та 

технологій. 

У 2015-2016 навчальному році предмет «Зарубіжна література» у 5, 6 і 7 класах 

вивчатиметься за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки 

України: Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів            

5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.). Навчальну програму зі змінами розміщено на 

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

У 8–9 класах навчання здійснюватиметься за програмою, затвердженою 

Міністерством: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. К. : Ірпінь: Перун, 2005. 

Вивчення зарубіжної літератури у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів – за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України (наказ від 28.10.2010 № 1021): 

• Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, 

спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник 

авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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І.А. Тригуб, О.О. Покатілова.  – К.: Грамота, 2011. 

• Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний 

напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського 

колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, 

О.О. Покатілова.  – К.: Грамота, 2011. 

• Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / 

Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, 

Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: 

Грамота, 2011. 

У загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням окремих 

предметів використовується Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8–9 класи. / За загальною 

науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; 

програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, 

Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна. Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education 

/56/692/educational_programs/1349869497/ 

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством, 

вміщено у збірниках: 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури.             

8–11 класи. Книга 1.  Тернопіль: Мандрівець, 2011; 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури.               

5–7 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»; 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури.               

8–11 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ» (лист МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-

Г- 333). 

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням 

зарубіжної літератури можливим є заохочення школярів до вибору в старших класах 

філологічного профілю навчання, а відтак – до майбутнього опанування у вищих 

навчальних закладах фахів, пов’язаних із потребою в поглибленому знанні зарубіжної 

літератури (філолог, викладач вищого навчального закладу, учитель-словесник, 

журналіст, диктор телебачення, літературний редактор і/або коректор, офіс-менеджер 

тощо). 

Календарно-тематичне та поурочне планування учитель складає на основі 

програм, ураховуючи запропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу. 

Самостійно розподіляє години на вивчення художніх творів, планує уроки розвитку 

мовлення, контрольні роботи, враховуючи рівень підготовки і інтереси учнів, наявність 

художніх текстів; можливість використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

рівень володіння учнями іноземними мовами; знання української мови і літератури, 

історії та інших предметів. Учитель має змогу вільно й творчо підійти до реалізації 

програми в кожному класі. 

При викладанні зарубіжної літератури у 2014/2015 навчальному році у вчителів, 

які викладали предмет у 5-х, 6-х класах за новою програмою, виникала проблема 

наявності деяких художніх творів у друкованому вигляді, але це питання можливо 

вирішити за допомогою текстів, що знаходяться у мережі Internet або на електронних 

носіях. Наприклад, до посібників «Усі уроки світової літератури. 5 клас. І семестр : 

[Текст] /  Паращич В. В. – Х. : Вид. група «Основа», 2013.» та   «Усі уроки світової 

літератури. 6 клас. І семестр : [Текст] /  Паращич В. В. – Х. : Вид. група «Основа», 

2014.» додаються  СD диски «Усі художні твори зі світової літератури. 5 клас» і «Усі 

художні твори зі світової літератури. 6 клас». 

Нова навчальна програма для 7 класу завершує етап літературної освіти школярів 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869497/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869497/
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– прилучення до читання і формування стійкої мотивації до читання художньої 

літератури (5–7 класи). У 2015/2016 навчальному році вперше у 7 класі навчання 

буде здійснюватися за новою програмою. Розподіл годин у програмі для 7 класу: 

усього – 70 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – 

4 години; позакласне читання – 4 години; резервний час – 6 годин. 

Таблиця з мінімальною рекомендованою кількістю видів контролю у процесі 

вивчення зарубіжної літератури у кожному класі подана в додатку до листа 

Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році». 

Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до 

рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо. 

Пропонуємо розглянути зміни, що відбулись у програмі 7 класу та орієнтовне 

календарно-тематичне планування. 

 

Зміни у програмі 

7 клас 

№ 
К-ть 

год. 
Зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги 

до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

(за розділами) 

1 2 ВСТУП  

Без змін 

 

2  

 

10 

 

 

 

 

БИЛИНИ І БАЛАДИ 

«Садко» (Перенесено у список для 

додаткового читання) 

Тема мистецтва і відкриття світу в 

билині «Садко» (вилучено) 

Фольклорні балади. 

«Король Лір і його дочки». 

«Як Робін Гуд став розбійником» 

або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм 

Гізборном» (1 за вибором учителя). 

Літературні балади 

(ТЛ) Билина, балада (фольклорна і 

літературна), гіпербола, символ.  

 

Учень (учениця):  

визначає характерні риси 

фольклорних балад («Король Лір і 

його дочки» або балади про Робіна 

Гуда); 

визначає у прочитаних творах 

символи (наприклад, рукавичка, 

озеро, білі лілії, вересовий напій, 

кінь (вилучено) та ін.), розкриває 

їхній прихований зміст; 

читає мовою оригіналу тексти 

літературних балад, аналізує їх (за 

умови володіння іноземною мовою); 

(вилучено) зіставляє оригінали 

літературних балад із художніми 

перекладами (додано за умови 

володіння іноземною мовою);  

виявляє специфіку авторського 

відтворення особливостей оригіналів 

у перекладах; (вилучено) порівнює 

між собою різні художні переклади 

літературних балад; (вилучено) 

3  

 

10 

 

 

ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В 

ЛІТЕРАТУРІ 

Друга світова війна у європейській 

поезії  

І. Вайсґлас («Круки») (перенесено 

до списку для додаткового читання), 

С. Гудзенко («Нас не треба 

Учень (учениця): 

аналізує ліричні твори про Другу 

світову війну; 

розуміє значення культури в 

боротьбі за мир, демократичні 

цінності. (вилучено) висловлює 

враження про ліричні твори про 
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жаліти…»), Ю. Друніна («Зінка») 

(вилучено), 

Б. Ш. Окуджава («До побачення, 

хлопчики») (додано)  

Другу світову війну. (додано) 

 

4  

 

 

6 

 

ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

ЛЮДИНИ 

(ЕК) Порівняння оригіналів і 

художніх перекладів (фрагментів) 

творів митців (за умови володіння 

учнями іноземною мовою) (додано) 

Завершення І семестру  

Учень (учениця): 

Без змін 

 

5 9 

 

 

ДРУЖБА І КОХАННЯ 

Олександр Сергійович Пушкін 

(1799-1837). «19 жовтня 1825 року» 

19 жовтня – День Ліцею. Ліцейські 

друзі поета. (вилучено) Змінено 

формулювання Уславлення 

ліцейської дружби й вірності ідеалам 

у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 

1825 року» замість «Уславлення 

дружби й вірності у вірші О.С. 

Пушкіна «19 жовтня».  

 

Шолом-Алейхем «Пісня над 

піснями», Олександр Грін  
«Пурпурові вітрила» (1 твір за 

вибором учителя й учнів)  

(УС) Музей О.С. Пушкіна в 

Царському Селі (Ліцей) (вилучено). 

Пам’ятники О.С. Пушкіну, Шолом-

Алейхему, Олександру Гріну в 

Україні й за кордоном (вилучено). 

(ЕК) Феєрія і казка: схожість і 

відмінності (вилучено).  

Зіставлення літературних образів із 

кінообразами (додано) 

Учень (учениця):  

переказує основні події повісті 

«Пісня над піснями» Шолом-

Алейхема (або «Пурпурові вітрила» 

Олександра Гріна); 

розкриває сутність трактування 

проблеми кохання у творі Шолом-

Алейхема (або Олександра Гріна);  

висловлює власні судження щодо 

персонажів (Шимек, Бузя; або 

Ассоль, Артур Грей), їхнє ставлення 

до кохання і світу; 

визначає теми, провідні мотиви, ідеї 

у повісті «Пісня над піснями» (або 

«Пурпурові вітрила»); 

зіставляє літературні образи з 

кінообразами, виявляє ключові риси 

характеру персонажів прочитаних 

творів, утілені в медіа версіях  

замість  

зіставляє образи Бузі і Ассоль, 

Шимека і Артура Грея, визначає 

схожість і відмінність між ними; 

дає визначення поняття «феєрія», 

називає ознаки феєрії у повісті 

«Пурпурові вітрила», схожість і 

відмінність феєрії від жанру казки» 

(вилучено)  

виразно читає (в тому числі 

напам’ять (вилучено) вірші 

зарубіжних авторів про кохання, 

висловлює враження від прочитаних 

творів, (інтерпретує  їх (вилучено), 

(порівнює оригінали та переклади 

віршів (за умови володіння 

іноземною мовою) (додано) 

6  

5 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ 

Едгар Аллан По «Золотий жук», 

Артур Конан Дойл «Пістрява 

стрічка» або «Спілка рудих» (1-2 

твори за вибором учителя і учнів). 

Учень (учениця): 

Без змін 
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7 6 СВІТОВА НОВЕЛА 

Без змін  
Учень (учениця): 

Без змін  

8  

 

6 

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА 

Я І СВІТ 

(1-2 твори за вибором учнів і 

вчителя) 

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 

твори за вибором учнів і вчителя). 

(перенесено до списку додаткового 

читання) 

(ЛК) Коло читання сучасних  

підлітків. замість.  

Коло читання підлітків у різних 

країнах. 

(УС) Сучасні літературні видання 

для дітей і підлітків. (вилучено) 

(ЕК) Порівняння оригіналів і 

художніх перекладів (окремих 

фрагментів).(вилучено)  

Учень (учениця): 

аналізує окремі фрагменти тексту (в 

тому числі в оригіналі за умови 

володіння іноземною мовою); 

(вилучено) 

знає сучасні літературні видання для 

підлітків; (вилучено) 

цікавиться колом читання підлітків в 

інших країнах; (вилучено) 

виразно читає, аналізує ліричні 

твори (1-2) сучасних зарубіжних 

авторів (за вибором) (вилучено)  

9  

2 

ПІДСУМКИ 

Узагальнення і систематизація 

навчального матеріалу. 

Завершення ІІ семестру (+ 6 год. 

резерв) 

Учень (учениця): 

демонструє вміння зіставляти 

оригінали й переклади творів (на 

окремих рівнях – тематики, образів, 

мовних особливостей та ін.) 

(вилучено)  

  Для вивчення напам’ять 

Р. Бернс. «Любов» (або Г. Гейне. 

«Коли настав чудовий май…»), К. 

Симонов «Жди мене…»).  Кіплінг 

«Якщо» 

замість 

Ф. Шиллер. «Рукавичка»  

1 вірш про Другу світову війну (за 

вибором учня) 

1 вірш на тему дружби і кохання (за 

вибором учня) (вилучено) 

 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 

уроків зарубіжної літератури 

7 клас 

І семестр 

 

За програмою «Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.), що розміщена на сайті МОНУ: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

№
 з

/п
 

К
іл

ь
-с

т
ь

  

г
о
д

и
н

 

Д
а
т
а

 

 Розділ,  тема  уроку Примітка 

1-2 2  

 

 

Оригінал і переклад. Види перекладів, 

специфіка художнього перекладу.  Переклад і 

переспів. 

 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
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(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і 

переклад. Переспів.  

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку 

культурного діалогу, дружніх взаємин між 

народами.  

(УС) Основні відомості про розвиток 

української   перекладацької традиції.  

Майстри художнього перекладу.   

(ЕК) Основні принципи аналізу та 

інтерпретації оригіналу і художнього 

перекладу. Переклад і переспів: схожість і 

відмінність. 

2. БИЛИНИ І БАЛАДИ (10 год.) 

3 

 

 

1 

 

 

 Билина як жанр давньоруської літератури. 

Поетичне відображення історії Київської Русі 

в билинах. Основні цикли билин (Київський, 

Новгородський).  

 

4 1  «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». 

Реальність (історія, побут, звичаї) і художня 

вигадка в билинах. Ідеал воїна-захисника в 

билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». 

Утілення людських чеснот в образах героїв 

билин. Елементи фольклору.   

 

5 

 

1  Балада як жанр фольклору і літератури.  

Характерні ознаки балади. Фольклорні балади.  

(ТЛ) Билина, балада, гіпербола, символ. 

 

6-7 2  «Король Лір і його дочки». Моральний урок 

у творі. Король Лір як вічний образ.  

«Як Робін Гуд став розбійником» або 

«Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» 

Ідеї свободи і служіння народові. Образ 

народного захисника Робіна Гуда. (1 за 

вибором учителя) 

 

8-9 2  Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-

1805). «Рукавичка». Випробування головного 

героя балади. Образ справжнього лицаря, його 

мужність, відвага, людська гідність.   

 

10 1  Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». 

Утвердження любові до батьківщини й 

героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні 

образи, елементи фольклору у творі. 

 (УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. 

Міцкевича і пам’ятники письменникові  в 

Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі 

(Новогрудка). 

 

11 1  Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). 

«Балада про вересовий напій». Основний 

конфлікт балади (батько і син – король, 

свобода – рабство). Утвердження духовної 

сили піктів, їхнього героїзму в захисті 

національних цінностей. Символіка  твору.  
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(ЛК) Історія і культура Київської Русі. 

Зображення героїв билин і балад у мистецтві 

(живописі, музиці, мультиплікації та ін.).  

12 1  Контрольна робота за темою Вступ. Билини і 

балади (різнорівневі завдання). 

 

3. ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ (10 год) 

13 1  Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго». В. 

Скотт – засновник історичного роману. Історія 

і художній вимисел у романі «Айвенго». 

Історичний колорит твору та засоби його 

створення. Динаміка сюжету і гумор. 

(ТЛ) Поглиблення понять про роман 

(історичний роман). Види і  функції пейзажу у 

творі. Початкові поняття про художній час, 

художній простір. 

(УС) Висловлювання українських  

митців про В. Скотта, його вплив на розвиток 

історичного роману. 

 

14-15 2  Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, 

художні засоби створення образу. 

 

16-17 2  Зіткнення добра, краси й справедливості із 

жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де 

Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, 

Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки 

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де 

Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). 

Зіставлення літературних творів із їхніми 

втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, 

театр, ілюстрації та ін.). 

 

18-19 2  Друга світова війна у європейській поезії 

(К.І. Галчинський («Лист з полону», «Пісня 

про солдатів  Вестерплятте» та ін.), А. 

Маргул-Шпербер («Про назву концтабору 

Бухенвальд»), Б. Ш. Окуджава («До 

побачення, хлопчики…») та інші  – 2-3 твори 

за вибором учнів і вчителя). Зображення 

трагедії Другої світової війни з різних боків 

Європи. 

Виразне 

читання 

віршованого 

твору. 

Наголос, 

пауза. 

20 1  Василь Володимирович Биков (1924 – 2003). 

«Альпійська балада».  Особливості сюжету і 

композиції повісті. Образи Івана Терешка і 

Джулії. 

 

21 1  Протиставлення сили дружби і кохання світу 

насильства. Гуманістичний зміст повісті. 

Символічність назви твору, риси жанру балади 

в ньому.  

(ЛК) Культура проти війни (твори живопису, 

музики, кіно, в яких викривається фашизм). 

 

23 1  П.Ч. Шолохов М. О. «Доля людини» або 

Васильєв Б. Л. «А зорі тут тихі» 
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24 1  Р. М. Письмовий контрольний твір за темою 

«Історичне минуле в літературі» 

 

ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ (6) 

25 1  Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній 

дюйм». Проблема взаємин між батьками й 

дітьми. Символічність назви оповідання. 

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські 

переклади творів митця. 

 

26 1  Образи Бена і Деві, художні засоби їх 

створення. 

 

27 1  Віра у внутрішні можливості людини, 

подолання нею життєвих випробувань, 

здатність до порозуміння. Утвердження 

сімейних цінностей 

 

28-29 2  Редьярд Кіплінг (1865–1936). «Балада про 

Схід і Захід». 

Редьярд Кіплінг (1865–1936). «Якщо…»  

Проблема духовного випробування людини та 

її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга 

«Якщо…». Сюжет і композиція вірша. 

Художні особливості твору, його провідна ідея 

(людина повинна залишатися собою у різних 

життєвих випробуваннях, зберігати вірність 

моральним принципам). Протистояння і 

примирення Сходу й Заходу в «Баладі про 

Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї 

миру і дружби. Динаміка образів головних 

героїв (Камаль, Полковничий син). 

(ТЛ) Поглиблення понять про баладу 

(літературну), оповідання, вірш. 

(ЛК) Утілення творів Дж. Олдріджа, 

Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації  

тощо). 

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх 

перекладів (фрагментів) творів митців (за 

умови володіння учнями іноземною мовою). 

 

30 1  Контрольна робота з теми Духовне 

випробування людини (тести). 

 

31 1  Р.М. Усний відгук на улюблену книгу або усна 

розгорнута відповідь на запитання 

 

32 1  П.Ч. На вибір учителя і учнів.  

 

Теорія літератури (ТЛ) 

Література і культура (ЛК)  

Україна і світ (УС)  

Елементи компаративістики (ЕК) 

РМ – 2 год. (1 усно + 1 письм.) 

КР – 3 год. (1– контр. твір, 2 – тест) 

ПЧ – 2 год. 
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Вивчення зарубіжної літератури у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 

2015-2016 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими 

Міністерством: 

– Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О. М.) 

– Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Міляновська Н. Р.) 

– Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Ніколенко О. М. та ін.) 

Всі підручники відповідають вимогам нової програми із зарубіжної літератури 

для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, проте кожен з них має свої 

особливості. 

З 20 січня до 20 березня 2015 року вчителі мали можливість ознайомитися з 

конкурсними підручниками на Репозитарії та обрати один із них, а школи – замовити 

підручники, які обрали їхні педагоги. 

«Домінантою у викладанні зарубіжної літератури в 7 класі має стати національно-

патріотичне і моральне виховання учнів на яскравих зразках світового письменства». 

[6] 

Звертаємо особливу увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 р. № 641 затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, методичні рекомендації щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, з якими можна ознайомитися на 

сайті МОНУ:  http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni. html  

 

«Зарубіжна література» 

У програмі із зарубіжної літератури збережено її європейський та український 

вектори. Це чітко прослідковується в її культурологічній, компаративній лініях. 

Одним із завдань зарубіжної літератури виховання любові до української мови і 

літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної 

мови національних традицій і цінностей. 

Під час читання творів зарубіжних поетів в українських перекладах необхідно 

звертати увагу учнів на майстерність художніх перекладів, барви української мови, 

розповідаючи про національні традиції, образи, звичаї українського народу, що 

знайшли відбиток у творах, наприклад: повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом» чи 

повісті В. Короленка «Сліпий музикант». 

Крім того, важливо акцентувати увагу на ролі України в житті і творчості митців 

зарубіжної літератури: А. Чехова, В. Короленка, А. Міцкевича, М. Булгакова, Шолом-

Алейхема, О. Бальзака, Дж. Олдріджа тощо. Вчитель має показати учням особливості 

втілення української теми в їхніх творах. Інформувати про літературні музеї України та 

інших країн, здобутки українських письменників та перекладачів творів зарубіжних 

авторів, багатство української мови й літератури на тлі світової культури. При цьому 

ефективною буде дослідницька робота учнів, використання методу проектів. 

Це сприятиме національній самоідентифікації учнів, усвідомленню ними 

національних цінностей та необхідності їх збереження в умовах глобалізації світу». [2] 

З метою посилення національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Миколаївської області на уроках мовно-літературного циклу, 

16 березня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти відбувся обласний науково-практичний семінар «Національно-

патріотичне виховання в системі мовно-літературної освіти». У семінарі взяли участь 

учителі зарубіжної літератури, російської мови тощо. 

Пропонуємо матеріали з досвіду роботи Костирко Ольги Володимирівни, учителя 

http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.%20html
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Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 24 Миколаївської міської ради, по впровадженню 

національно-патріотичного виховання на уроках зарубіжної літератури та в 

позакласній роботі. 

Україна – незалежна держава, на разі переживає скрутні часи, вкрай необхідно 

поступово формувати в майбутніх громадян України активні настанови національного 

менталітету. Потрібно виховувати національний характер українця. І в цьому процесі 

найбільше допомогає мистецтво слова. 

Художня література віддзеркалює ментальність народу. Уроки зарубіжної 

літератури проводяться на українській мові, саме її засобами передаються надбання 

зарубіжної культури. Починаючи з усної народної творчості, що є духом нації 

(прислів’я, приказки, казки), і закінчуючи високохудожніми творами письменників-

класиків, література впливала і впливає на виховання шкільної молоді. Твори 

зарубіжної літератури є надзвичайно ефективним засобом патріотичного виховання 

учнів. Вагомих результатів учитель-словесник досягне тільки тоді, коли він має 

продуману систему роботи над формуванням патріотизму старшокласників у процесі 

вивчення поетичних, прозових і драматичних творів художньої літератури. Система 

роботи на уроках зарубіжної літератури передбачає виховання любові до Батьківщини, 

рідної мови, історії та культури, почуття національної самосвідомості українців, 

толерантне ставлення до культурних надбань інших народів світу. 

Форми патріотичного виховання в школі можливі різноманітні: 

– Шкільний музей 

– Просвітницькі години 

– Бесіди 

– Лекції 

– Розповіді 

– Екскурсії до театру, краєзнавчого музею 

– Уроки 

– Позакласні заходи 

На уроці літератури для сучасних дітей, обізнаних з комп’ютерними іграми, 

доречно проводити командні змагання, наприклад літературний квест «Лабіринтами 

повісті «Тарас Бульба» М.Гоголя» (ці матеріали можна знайти в журналі «Зарубіжна 

література», №2, 2015 рік). Мета таких змагань розкрити зміст твору «Тарас Бульба», 

з’ясувати рівень знань учнів, розвивати навички переказу, аналізу художнього твору, 

вміння порівнювати, застосовувати знання на практиці; розв’язувати проблеми шляхом 

діалогу, працювати згуртовано та колективно; виховувати в учнів почуття патріотизму, 

національної гордості, любові до рідного краю. Дітям в ході літературної гри-квесту 

пропонується застосувати свої знання з історії, літератури, життєвого досвіду. Вони 

доходять висновку, що справжні козаки мали гарну фізичну форму, були спритними, 

кмітливими, вправними в усьому. Завдання часто імітують забави козаків, манеру 

поведінки, український танок. 

В основу системи національного виховання на уроках зарубіжної літератури в 

старших класах покладено правдиве слово про свій народ, його споконвічне прагнення 

вибороти Українську державу. Як учитель спрямовую свої творчі зусилля на те, щоб 

підвищити виховний рівень кожного уроку. Вважаю, що національне виховання має 

здійснюватись на основі проблемного вивчення текстів. Щоб художні твори посіли 

належне місце у формуванні патріотичних почуттів, на уроці літератури потрібно 

моделювати ситуації, що сприятимуть розумінню школярами суспільно-політичних 

явищ, змальованих авторами у творі. Для успішного здійснення патріотичного 

виховання школярів засобами художнього слова необхідні такі уміння: 

– визначати ідею і проблеми художнього твору, зіставляти конкретно-історичне, 

морально-етичне і загальнолюдське у творах; 

– сприймати патріотичні мотиви та емоційно-естетичний тон художнього твору; 
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– виявляти патріотичні позиції та світоглядні особливості письменника і 

літературного персонажа; 

– самостійно аналізувати твір, виділяючи основні патріотичні почуття героїв, 

їхні вчинки та переконання; 

– висловлювати власну думку про патріотичні мотиви твору, вміти їх відстояти й 

аргументувати, робити висновки. 

На уроках зарубіжної літератури завжди звертаю увагу на те, як відображено в 

творчості митця перебування в Україні. Видатні класики побували за життя в багатьох 

містах, мали українське коріння чи історичні українські мотиви в своєї творчості. 

Україна здавна приваблювала до себе митців світового письменництва. Нашій 

батьківщині присвячували найкращі свої рядки поети різних країн та епох. І всі вони 

зливаються у дзвінку пісню – пісню любові до нашої землі. 

«Ось вона, горда, як пісня, 

Стоїть переді мною незрівнянною красунею 

Дозволь надивитись на тебе, знаменита Україно…» 

Р. Рискулов 

«… Мое сердце всегда останется привязанным к священным местам родины». 

Н. Гоголь 

«І ось нарешті я побачив. Північний Рим, татарське місто з трьомастами 

церквами, багатствами Лаври і Святою Софією... А навкруги – українське степове 

безмежжя. Зовсім не зайве ще хоч раз на це подивитися». 

P. M. Рільке 

«Був у чарівному місті Києві, милувався красою і величчю старовинного гнізда 

руського». 

М. Горький 

«Чудовий, дивний, неймовірний... цей мальовничий золотоверхий Київ». 

М. Лесков 

Українська тема була помітним і значним явищем у розвитку зарубіжної 

літератури впродовж ХІХ – ХХ ст., образ України, її природа, героїчне минуле були 

предметом розгляду і творчих пошуків для багатьох письменників: Миколи Гоголя, 

Олександра Пушкіна, Джорджа Байрона, Адама Міцкевича, Райнера Марії Рільке та 

інших. 

Українські міста перебування зарубіжних письменників: 

– Бердичів – О. де Бальзак. 

– Вінниця – Шолом – Алейхем. 

– Донбас, Житомир – О. Купрін. 

– Кам’янець-Подільський – М. Булгаков. 

– Київ – А. Міцкевич, Р. Рільке, М. Булгаков, О. Купрін, Шолом – Алейхем, 

А. Ахматова, О. Пушкін. 

– Кременчуг – Р. Рільке. 

– Крим – А. Міцкевич, О. Грін. 

– Лубни – Шолом – Алейхем. 

– Львів – О.де Бальзак. 

– Одеса – А. Міцкевич, О. Купрін, А. Ахматова 

– Полтава – М. Гоголь, В. Короленко. 

– Поділля – О. Купрін. 

– Сорочинці – М. Гоголь. 

– Суми – О. Купрін, Шолом – Алейхем. 

– Харків – Шолом – Алейхем, Адам Міцкевич, Р. Рільке. 

– Чернівці – П. Целан, М. Булгаков. 

– Шелехівська Слобідка на Поділлі – А. Ахматова. 

– Ялта – О. Купрін, О. Генрі. 
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Процес національного відродження України поставив перед школою завдання по-

новому підійти до викладання зарубіжної літератури. Вивчення літератури покликане 

формувати у дітей найвищі й найблагородніші людські якості, серед них – любов до 

Батьківщини, почуття вічної правди і краси народу. Учитель не повинен прагнути 

пояснити все в художньому творі, слід лише допомогти дітям побачити глибину 

художнього твору. Якщо атмосфера уроку має творчий характер, то сам процес 

спілкування вчителя з учнями, особливе відчуття краси українського слова сприяє 

народженню нових ідей. Отже, найважливіше для вчителя – не тільки як учити, а й 

чому вчити, що говорити про життя, людей, навколишній світ. 

Якщо в початкових класах діти через казки, оповідання, поетичні твори пізнають 

край, де вони живуть, свою Батьківщину – Україну, дізнаються, звідки вони походять, 

до якого народу належать, то в середніх класах поглиблюють свої знання. 

Підлітковий період у житті школяра – це підготовчий етап до формування ідеалів, 

які впливають на поведінку особистості. Якщо учні переймуться національними і 

духовними цінностями, ідеалами нашого народу, вони прагнутимуть до захисту цих 

цінностей. Учні мають знати про національний ідеал, про конкретних носіїв 

національної свідомості. Важливе місце тут відводиться особистостям письменників, 

твори яких вивчаються з першого по одинадцятий клас. 

У старших класах робота над втіленням ідей національного виховання ще більше 

посилюється і цьому сприяє розмаїття програмового матеріалу. Ідеї національного 

виховання є домінуючими не лише на уроках вчителя-словесника, а й у позакласній 

роботі. Тому позаурочні заходи, зокрема екскурсії, подорожі, є дуже популярними 

серед дітей. 

Зрозуміло, що сім’я – основа виховання громадянина-патріота України. Батьки 

учнів нашої школи безпосередньо впливають на формування молодого покоління своїм 

досвідом та прикладом. 

Працюючи з дітьми за програмою Intel® «Шлях до успіху», курс «Комп’ютерні 

технології для місцевої спільноти», зрозуміла, що мета курсу надзвичайно вдало 

співпадає з метою патріотичного виховання учнів. 

Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів 

до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей через 

засвоєння комплексу знань про місцеву спільноту, її проблеми та шляхи їх вирішення 

при формуванні компетенцій, пов’язаних комп’ютерною грамотністю, навичками 

критичного мислення та співробітництва. 

Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних 

технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Всі 

завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів в життя громади – школи, 

мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти. 

Саме тому учні нашої школи активно залучались і залучаються до роботи над 

проектами з благоустрою власної школи, яка для них друга домівка, розробляють 

проекти з благоустрою своєї малої Батьківщини. В рамках проекту “Інтел. Шлях до 

успіху” діти завершили та захистили кілька проектів: 

– Пошукова робота “Медалісти ЗОШ № 24 за період з 1978 року по 2013 рік» 

довела дітям, що нам є чим пишатися. В Матвїівці навчалось багато видатних людей – 

випускників школи. 

– Створена в школі зусиллями батьків, учнів, вчителів школи казкова галявина 

стала прикрасою селища. 

– До 70-ї річниці Перемоги над нацистськими окупантами представлена карта 

підпільно –партизанського руху з Державного архіву Миколаївської області тощо, 

тощо. 

На сайті МОІППО можна ознайомитися з досвідом роботи вчителів 

Миколаївщини щодо виховання громадянина-патріота: 
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– Краєзнавство як дієвий засіб патріотичного виховання молоді 
(Лупашко Т. О., учитель зарубіжної літератури і російської мови 

Миколаївської ЗОШ № 26 Миколаївської міської ради); 

– Національно-патриотическое воспитание в системе литературно-

языкового образования Николаевского экономического лицея № 2 (Логно Г.І, 

заступник директора з виховної роботи, учитель російської мови і літератури 

Економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради) 

– Виховання громадянина-патріота України засобами літературної освіти 

(Постернак Н. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель 

зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 17 Миколаївської 

міської ради). 

 

Проблема формування читача в сучасних умовах 

На сучасному етапі розвитку суспільства дуже актуальною для вчителя літератури 

є проблема формування читача. 

Сьогодні людина живе в медіа світі, користується Інтернетом, комп’ютером, 

телебаченням та відео, і знаходиться під їхнім впливом. В умовах великої кількості 

інформації, швидкого і необмеженого доступу до неї, учителю недостатньо досконало 

знати свій предмет і володіти методикою викладання. За словами Ісаєвої О. О., доктора 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедрою НПУ ім. М. П. Драгоманова, 

учитель літератури виконує функцію PR-менеджера читання, створюючи позитивний 

образ читання. 

Сучасному суспільству потрібен учитель нової генерації, який також досконало 

володіє педагогічними та інформаційними технологіями, вміє організувати учнів на 

здійснення навчально-дослідної роботи, залучити їх до інноваційного процесу. 

Неможливо уявити сучасний урок літератури без презентацій, відео фрагментів, 

стислих конспектів, опорних схем, малюнків тощо. 

Читання є одним із засобів розвитку особистості, воно вчить критично мислити, 

допомагає краще розуміти інших. Без читання неможливий процес отримання 

інформації, навчання. 

З огляду на важливість читацької діяльності людини, враховуючи захоплення 

сучасних дітей і підлітків, з метою підвищення інтересу до читання, пропонуємо 

урізноманітнювати домашні завдання. 

Для учнів 5–7 класів – створення скрапбукінга (оформлення фотографій, 

різноманітних вирізок у сторінки та альбоми), кардмейкінга (створення листівок ручної 

роботи будь-якої тематики, в тому числі і літературної), буклету або брошури з 

текстовою та графічною інформацією про книгу або творчість письменника. 

Для учнів 8–9 класів – складання коміксів та їх японського аналогу – манги; 

створення фотоколажу на літературну тему з метою популяризації конкретного 

художнього твору або творчості певного письменника; логотипу (оригінального 

графічного зображення, що пов’язується з конкретною темою або явищем); 

літературного постера (художньо оформленого плакату, що рекламує певний твір чи 

творчість письменника). 

Для учнів 10–11 класів – створення «дуддл» (заставки для ГУГЛа), присвяченої 

конкретному твору або письменнику; книжкового мотиватора – зображення 

позитивного змісту, спрямованого на створення мотивації у прочитанні певної книги; 

створення буктрейлерів (відеороликів про книгу з метою її популяризації). 

Останній засіб популяризації книги і читання є перспективною формою залучення 

учнів до читання, а тому стає все більш поширеним серед вчительської аудиторії. З 

метою удосконалення фахової компетенції педагогів-філологів 11 червня 2015 року 

відбувся обласний практикум вчителів зарубіжної літератури і російської мови 

загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області «Буктрейлер як засіб 
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розвитку професійної компетенції вчителів літератури». 

Методичні рекомендації по створенню буктрейлерів підготувала Гич Галина 

Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО 

 

Буктрейлер як засіб розвитку 

професійної компетенції вчителів літератури 

Одним з сучасних засобів популяризації книги і читання є буктрейлер, пік 

поширення якого припадає на початок ХХІ ст. Етимологія поняття "буктрейлер" вказує 

на його комунікаційну природу (від англ. trail — "тягти", утвореного від іменника 

"слід"). Отже, буктрейлер покликаний просувати книгу, сприяти доведенню її змісту до 

читача, залишити слід у його свідомості. Водночас він має інтригувати, викликати 

бажання самостійно прочитати книгу. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) – це відеоролик тривалістю, як правило, 2–5 хвилин, 

що розповідає в довільній художній формі про яку-небудь книгу, візуалізуючи її зміст з 

метою популяризації або просування. Отож, буктрейлер – це короткий відеоролик за 

мотивами книги; відеоанотація книги; ролик-мініатюра, тизер, який включає в себе 

найяскравіші й найбільш упізнавані моменти книги, візуалізує її зміст; невеликий 

відеоролик, що розповідає в довільній формі про яку-небудь книгу” [2, с. 4–5]. 

В. Копилова також зазначає, що це “анонс на книгу у вигляді короткого відеоролика, 

тизера, який включає в себе найяскравіші моменти книги або в тому чи іншому вигляді 

візуалізує її зміст. Примітивно кажучи – кліп за книгою”. 

Російський поет В. Вишневський робить припущення про формування справді 

гарного малого жанру мистецтва – буктрелейрингу. Борис Акунін, розмірковуючи над 

майбутнім буктрейлера як жанру, говорить про доцільність перетворення його “на 

свого роду моду та спорт, щоб можна було вдома на колінці або на мобільному 

телефоні, на вебкамері зробити щось таке про улюблену книгу, і це стало круто та 

цікаво”. 

Автор проекту “Твоя перша книга” А. Васюкович називає такі основні завдання 

буктрейлера: привернути увагу до книги; створити аудиторію читачів; сформувати 

персональний бренд письменника. На відповідних конкурсах його оцінюють за такими 

критеріями: інформативність, сила промовпливу, оригінальність змісту й виконання. 

Буктрейлери знімають до книжкової серії, автора, одного окремого літературного 

твору. Для його створення використовують різні матеріали: фото, розворот книги, 

мальовані ілюстрації, відеонарізку з фільмів, аматорську зйомку, відповідний музичний 

супровід, текстові слайди. 

Різноманіття буктрейлерів (як за мультимедійним втіленням, так і за концепцією 

викладення змісту твору) зумовлює необхідність їх систематизації. Існує велика 

кількість класифікацій буктрейлерів: 

–  залежно від поставленої мети: бібліотечні та видавничі; 

– за жанром: анонс і відгук; за формою виконання: повноцінний відеоролик та 

слайд-шоу; 

– за способом візуального втілення тексту: ігрові, неігрові, анімаційні; за 

змістом: розповідні, атмосферні, концептуальні; 

–  за формою: ролик з акторською грою, комп'ютерна графіка або мультиплікація, 

колаж; 

Також виділяють два види буктрейлеру залежно від способу подачі інформації 

про книгу:  анонс і відгук. 

За формою виконання виділяють повноцінний відеоролик та слайд-шоу. Перший 

вид має містити відео, другий — фото. Водночас аудіовізуальні можливості 

буктрейлеру значно ширші. 

Буктрейлери можна класифікувати за різними критеріями: 
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1. За авторством: на власну книгу; на твір іншого письменника. 

2. За тематикою: класика; сучасна література. 

3. За змістом: 

– розповідні – презентують основу сюжету твору. Їх завдання – подібно до 

анотації, через музику та ілюстрації, ознайомити читача з основами сюжету, зберігаючи 

елементи недомовленості й таємничості. Щоб після перегляду ролика потенційний 

читач захотів дізнатися, з чого історія починається й чим завершується. Зазвичай саме 

за “сюжетним” і розповідним принципом побудовано більшість кінотрейлерів; 

– атмосферні – передають основний настрій книги та очікувані читацькі емоції. 

Наприклад, якщо книга написана в жанрі фентезі, то можна зробити акцент на 

атмосфері магії, підбираючи яскраві ілюстрації з чарівниками та відьмами, таємничими 

пейзажами й незвичайними істотами. Якщо книга розповідає про романтичні стосунки 

– ілюстративний або відеоряд з щемливою музикою, які покликані передати читачам 

настрій та емоції героїв; 

– концептуальні – транслюють ключові ідеї й загальну змістову спрямованість 

тексту. Вони засновані на рекламі незвичайної ідеї твору, на світогляді автора й цікавих 

думках, які він хоче донести до читача, на змістовому навантаженні книги. 

Такі буктрейлери більше підходять для класичної, елітарної або філософської 

літератури. Таким є, наприклад, буктрейлер “Суперкниг”, який здобув перемогу в 

конкурсі “Книгопроектор” у 2013 р. 

4. За способом візуального втілення тексту: 

–  ігрові (міні-фільм за книгою); 

– неігрові (набір слайдів із цитатами, ілюстраціями, книжковими розворотами, 

тематичними малюнками, фотографіями тощо); 

–   анімаційні (мультфільм за книгою). 

Ще однією з принципових ознак класифікації є зміст буктрейлерів, а саме ділення 

на розповідні (фактографічні), атмосферні (емоційно-чуттєві) та концептуальні (ідейні). 

Розповідні більшою мірою покликані поінформувати, атмосферні та концептуальні – 

заінтригувати. Основним недоліком розповідного відео є описовий характер, 

атмосферного — брак деталей, віддаленість від змісту книги. 

Психологічний вплив буктрейлеру на користувача є надзвичайно глибоким та 

різнобічним. За специфікою сприйняття існують такі види буктрейлерів: цікаві 

(несподівані, незвичайні), нейтральні (очікувані), нав'язливі (вольові, спонукальні). 

Також вирізняють види буктрейлеру за формою: ролик з акторською грою, 

комп'ютерна графіка або мультиплікація, колаж. Тут необхідно зробити одне 

уточнення: незважаючи на те, що буктрейлер є самостійним твором, автори 

використовують як запозичені матеріали (колажі слайдів із запозиченими 

фотографіями та відеоуривками), так і авторські (власні відеопостановки, анімаційні та 

фотофільми). Варто зауважити, що оригінальні буктрейлери не порушують авторського 

права та (на відміну від запозичених) всіляко вітаються на різноманітних конкурсах. 

За формою виконання виділяють повноцінний відеоролик та слайд-шоу. Перший 

вид, на думку автора, має містити відео, другий — фото. Водночас аудіовізуальні 

можливості буктрейлеру значно ширші. Альтернативними ознаками класифікації 

можуть стати такі: за характером графічних знакових засобів: зображувально-статичні 

(слайд-шоу із фотографіями, малюнками, картами, графіками та іншими статичними 

зображеннями), зображувально- динамічні (відеоролики, анімаційні та 

мультиплікаційні фільми), комплексні. За характером звукових знакових засобів: 

невербально-музичні, вербально-музичні, вербально-шумні (дикторський текст 

супроводжує інтершум навколишнього середовища), комплексні. 

Ще однією з принципових ознак класифікації є зміст буктрейлерів, а саме ділення 

на розповідні (фактографічні), атмосферні (емоційно-чуттєві) та концептуальні (ідейні). 

Розповідні більшою мірою покликані поінформувати, атмосферні та концептуальні — 
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заінтригувати. Основним недоліком розповідного відео є описовий характер, 

атмосферного — брак деталей, віддаленість від змісту книги. 

Психологічний вплив буктрейлеру на користувача є надзвичайно глибоким та 

різнобічним. За специфікою сприйняття існують: цікаві (несподівані, незвичайні), 

нейтральні (очікувані), нав'язливі (вольові, спонукальні). 

Інший автор виділяє такі види буктрейлеру за формою: ролик з акторською грою, 

комп'ютерна графіка або мультиплікація, колаж. Тут зауважимо, що незважаючи на те, 

що буктрейлер є самостійним твором, автори використовують як запозичені матеріали 

(колажі слайдів із запозиченими фотографіями та відеоуривками), так і авторські 

(власні відеопостановки, анімаційні та фотофільми). Варто зауважити, що оригінальні 

буктрейлери не порушують авторського права та (на відміну від запозичених) всіляко 

вітаються на різноманітних конкурсах. 

Буктрейлерам властиві елементи карнавалізації, відмова від канонів та втрати 

глибинності, притаманних постмодернізму. Ці ролики можна віднести до 

концептуального виду, оскільки інформація у них подається дозовано, у кількості, 

достатній, щоб заінтригувати користувача і залишити приємне враження. Подібні 

буктрейлери завдяки новаторській формі викликають багато суперечок серед 

дослідників медіа-простору. Зокрема, існує думка, що не всі їх глядачі потім стають 

читачами, проте побачене залишиться у свідомості реципієнта, і він може прочитати 

книгу через деякий час. 

 

Основні етапи роботи зі створення буктрейлера 
1. Переглянути, вивчити приклади буктрейлерів та продумати ідею власного 

майбутнього буктрейлера. 

2. Обрати книгу, за якою буде створюватися буктрейлер. Бажано 

розраховувати не тільки на власний читацький смак, але і зважати та рейтинги книг, які 

читаються, купуються та обговорюються читачами на різноманітних книжкових 

рекомендаційних сервісах.  

3. Створити сценарій до буктрейлера. Треба продумати сюжет і написати 

текст. Анотація-сценарій до роліка не повинна перевищувати 10–15 речень, вона має 

містити інтригу, зацікавити читача, понукати його до бажання прочитати книгу.  

4. Підібрати матеріал для відеоряда. Зібрати ілюстрації та відеоматеріал в 

одній папці: по одному кадру до коротких речень, по два – три – до довгих речень. 

Винести у заголовок трейлера основну ідею книги. Підібрати картинки, відсканувати 

ілюстрації книги, зняти своє відео або знайти відео за тематикою в Інтернете 

(пам’ятаємо про авторське право!). 

5. Записати озвучений текст, якщо це передбачено сценарієм. Записати 

необхідний аудіоматеріал: голос, звуки, музику. 

6. Вибрати програму для роботи із відео: 

а) Windows MovieMaker – цю програму краще використовувати початківцям, 

вона є на всіх ПК, оскільки входить у пакет Microsoft Windows; 

б) Sony VegasPro 11 – більш професійна програма для відеомонтажу; 

в) PowerPoint – ця програма знайома багатьом користувачам ПК і дозволяє 

використовувати спецеффекти та анімацію; 

г) Camtasia studio 8 - програма з відеомонтажу для підготовлених 

користувачів. 

7. Обрати відеосервіс. Можна скористатися такими онлайновими редакторами 

для виконання операцій з відео та фото: 

а) YouTube – дуже простий відеоредактор, можна «нарізати» початок або 

кінець фільма, «зклеїти» кілька роликів, «додати» звукову доріжку;  

б) Сервіс ANIMOTO призначений в основному для підготовки відеоколлажів 

з масиву фотографій, з накладанням звуку. 

http://animoto.com/
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8. Підібрати Gif-анімацію та футажі. Під час роботи відеороликом можна 

використовувати гиф-анімацію (новый жанр смішних картинок) та футажі (відеофайл, 

який містить у собі анімоване або зняте зображення). 

9. Заключний етап – відеомонтаж. Тут треба об’єднати наявні візуальні і 

аудіоматеріали в єдиний ролік з використанням відповідного програмного забезпечення 

(від Windows Movie Maker для створення аматорських роліків до Adobe Premiere для 

створення професійних трейлерів). Це етап нарізки/зсклеювання декількох фрагментів 

відео, додавання звукової доріжки, вимірювання розміру відео, субтитрів і т. д. 

Наприкінці можна «накласти» еффекти, переходи, різноманітну музику, «звести» звук і 

записати матеріал на жорсткий диск ПК. 

10. Переглянути складений буктрейлер, при необхідності внести виправлення та 

остаточно відредагувати.  

11. Продемонструвати буктрейлер невеликій групі людей, які являють собою 

цільову аудиторію книги, за мотивами якої знято ролік. Проаналізувати, чи правильно 

сприймається ідея роліка, який вплив бук трейлер має на глядача. При необхідності 

треба внести правки. 

Таким чином, для підвищення комунікаційного впливу буктрейлеру на 

реципієнта, він має:  

1) реалізовувати чотири базові функції: інформаційну, комунікативну, естетичну 

та культурно-просвітницьку;  

2) використовувати всі можливості візуальної мови, надаючи перевагу образу 

перед словом;  

3) ураховувати інтереси цільової читацької аудиторії;  

4) виконуватися в креативній, незвичній для реципієнта формі;  

5) не містити спойлерів — передчасно розкритої важливої інформації про сюжет 

книги, яка може кардинально змінити враження про твір, знищити інтригу;  

6) не перевищувати хронометраж у три хвилини.  

Окрім цього, автор буктрейлеру має проводити систематичний моніторинг інших 

роликів на відомих відеохостингах (передусім YouTube) з метою виявлення 

найцікавіших для користувачів видів цих медіа-ресурсів.  

Отже, чим корисний буктрейлер для вчителя-філогога? 
1. Буктрейлер дозволяє у цікавій та динамічній формі розповісти потенційному 

читачеві про твори вітчизняної та зарубіжної літератури. 

2. Поруч із традиційними засобами реклами – статтями-анонсами чи анотаціями 

у друкованих виданнях, буктрейлер – новий засіб, який дозволяє створити повноцінну 

мультимедійну рекламу. 

3. Якісно виготовлений буктрейлер спонукає потенційного читача  прочитати 

книгу, формує інтерес як до самої книги, так і до автора, теми чи  проблеми, які 

піднімаються у таких роліках. 

Якою є користь від буктрейлера для учня? 
1. Можна дізнатися про цікаві книжкові новинки, при цьому економлячи час на 

читання оглядових статей чи анотацій. 

2. Якщо дуже сподобалася якась книга, можна створити власний відгук-

буктрейлер і, таким чином, в оригінальний спосіб поділитися враженнями з іншими 

читачами. 

3. Можна відкрити нові грані творчості, спробувати себе як режисер, режисер 

відеомонтажу, художник-мультиплікатор тощо. 

Культурно-просвітницька функція цього перспективного медіаресурсу полягає у 

поширенні знань, освіті та самовдосконаленні людини.  

Вчителі-філологи України вже мають досвід використання буктрейлерів у 

навчальному процесі. Пропонуємо вчителям і надалі використовувати на уроках 

знайдені в Інтернет буктрейлери за програмовими творами з метою стимулювання 
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читацької діяльності учнів.  

Пропоновані методичні поради є інструментом для створення власних 

буктрейлерів не тільки самими вчителями, але і учнями: досвід свідчить про активне 

залучення до цієї роботи самих читачів. Діти і підлітки також можуть самостійно 

створювати такі мініроліки за прочитаними книгами.  
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dodatkova-promotsiya-knyhy-chy-zabavky-dlya-vydavtsya, вільний – Заголовок з екрану. – 

Мова укр.. 

34. Семенченко М. Диана Клочко: “Книжный трейлер – новый жанр на грани 

книжного и виртуального” [Электронный ресурс] / Мария Семенченко. – Режим 

доступа: http://ukrnovosti.ru/smi/diana-klochkoknizhnyj-trejler-novyj-zhanr-na-

graniknizhnogo- i-virtualnogo. (16.11.2010 г.) 

35. Скорондаева А. Читать или смотреть? / А. Скорондаева // Российская газета. – 

http://tvoya1/
http://klassika-vneformate/
http://klassika-vneformate/
http://www.aif.ru/culture/
http://www.vamp-league.org/page/o-buktrejlerah-v-dvuh-slovah.–
http://www.vamp-league.org/page/o-buktrejlerah-v-dvuh-slovah.–
http://ukrnovosti.ru/smi/diana-klochkoknizhnyj-trejler-novyj-zhanr-na-graniknizhnogo-
http://ukrnovosti.ru/smi/diana-klochkoknizhnyj-trejler-novyj-zhanr-na-graniknizhnogo-
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2013. – № 190. – 28 августа. – С. 9. 

36. Стругавец, А. Что такое буктрейлер? / А. Стругавец // Юность Севера. - 2014. 

- 23 мая. - С. 3. 

37. Філатов, А. Буктрейлери: від реклами до нового виду мистецтва / А. Філатов 

// Літакцент // – Електрон. дан. – 23 січ. 2013 р. – Режим доступу: 

http://litakcent.com/2013/01/23/buktrejlery-vid-reklamy-do-novoho-vydu-mystectva, вільний 

– Заголовок з екрану. – Мова укр.. 

38. Хмельовська О. Буктрейлер по-українськи: додаткова промоція книги чи 

забавки для видавця? [Електронний ресурс] / О. Хмельовська // Читомо: сайт. – Режим 

доступу: http://www. chytomo. - com/news/buktreyler-po-ukrayinskydodatkova-promotsiya-

knyhy-chy-zabavkydlya-vydavtsya. (26.02.2013 р.) 

39. Щербинина Ю. Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издательская 

стратегия в современной России / Ю. Щербинина. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/voplit/ 2012/3/s8.html. – Загл. с экрана. 

Також більш детально з темою можна ознайомитися на ВикиСибириаДе (там 

подаються приклади буктрейлерів і презентація Н. Максимовой «Буктрейлер – 

современный способ продвижения книг». http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=2012). 

Також радимо скористатися такими інтернет-ресурсами: 

– Буктрейлеры книг для детей и подростков 

– Буктрейлеры книг издательства «Эксмо» 

– Всероссийский конкурс буктрейлеров 

– Лев Оборин. «Скоро на полках». Статья о буктрейлерах 

– Юлия Щербинина. «Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издательская 

стратегия в современной России». 

Питання, яким слід приділити увагу під час проведення секційних засідань 

районних (міських) методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури: 

1. Національно-патріотичне і моральне виховання учнів на уроках зарубіжної 

літератури та в позакласній роботі з предмета. 

2. Зміни до програми із зарубіжної літератури. 

3. Формування читача в сучасних умовах. 

4. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес 

із зарубіжної літератури. 

5. Проведення випереджувальних лекційно-практичних занять, ділових ігор, 

моделювання уроків з тем, передбачених новою програмою для 7 класу (із метою 

науково-методичної допомоги, активізації творчої діяльності вчителів). 

6. Обговорення та внесення до плану роботи РМО, творчих груп учителів 

зарубіжної літератури переліку заходів, пов’язаних з вивченням творчої спадщини 

письменників-ювілярів  2015 – 2016 років (додаток). 

Під час засідань доцільно розглянути такі документи: 

– Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

– Методичні рекомендації щодо національно-патріотичне виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

– Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів               

5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.), що розміщена на сайті МОНУ. 

– Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про 

вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році». 

 

Література та інтернет-ресурси 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти – Режим 

доступу: http://iitzo.gov.ua/serednya_osvita.html. 

2. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://docs.google.com/present/view?id=dfs65qkw_15cg96hkcr
https://docs.google.com/present/view?id=dfs65qkw_15cg96hkcr
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=2012
http://www.booktrailersforreaders.com/
http://www.booktrailers.ru/
http://os.colta.ru/literature/projects/122/details/17834/
http://iitzo.gov.ua/serednya_osvita.html
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загальноосвітніх навчальних закладах. Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html 

3. Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів                     

5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.) // Режим доступу: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

4. Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів // Автори: Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, Н. О. Півнюк, К. Н. Баліна, 

Г. В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю. І. Ковбасенко. За загальною 

редакцією Д. С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с. 

5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою: Світова література література. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім 

«Освіта» , 2013. – 80 с. 

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 

«Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році». 

7. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі. Лист Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 24.05.2013 № 1/9–368 // 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 

8 Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі. Лист Міністерства освіти і 

науки України від 01.07.2014 № 1/9–343 // 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 

9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році. Лист 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.12 № 1/9 – 426. 

10. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році. Лист МОН від 

21.08.2010 р. № 1/9-580. 

11. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році. Лист МОН від 

22.05.2009 р. № 1/9-353. 

12. Сайти: http://www.mon.gov.ua 

http://iitzo.gov.ua  
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http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/
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Додаток 

до інструктивно-методичних рекомендацій 

щодо викладання зарубіжної літератури 

у 2015/2016 навчальному році в ЗНЗ 

Миколаївської області 

 

Літературні дати 

 

2015 рік 

червень 

105 років від дня народження Твардовського Олександра Трифоновича (1910–1971) 

115 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900–1944) 

50 років від дня народження Джоан Кетлін Роулінґ (Ролінґ) (1965) 

серпень 

155 років від дня народження Сетона-Томпсона Ернеста (справжнє імя Томпсон Ернест 

Еван) (1860–1946) 

95 років від дня народження Бредбері Рея Дугласа (1920–2012) 

135 років від дня народження Гріна Олександра Степановича (справжнє прізвище 

Гриневський) (1880–1932) 

вересень 

145 років від дня народження Купріна Олександра Івановича (1870–1938) 

жовтень 

1945 років від дня народження Вергілія Публія Марона (70–19 до н.е.) 

95 років від дня народження Родарі Джанні (1920–1980) 

Листопад 

165 років від дня народження Стівенсона Роберта Луїса (1850–1894) 

135 років від дня народження Блока Олександра Олександровича (1880–1921) 

100 років від дня народження Симонова Костянтина Михайловича (справжнє ім'я 

Кирил) (1915-1979) 

180 років від дня народження Твена Марка (справж. прізв. Клеменс Семюел Ленггорн) 

(1835-1910) 

грудень 

140 років від дня народження Рільке Райнер Марії (1875-1926) 

195 років від дня народження Фета Афанасія Афанасійовича (справжє прізвізвище 

Шеншин) (1820-1892) 

150 років від дня народження Кіплінґа Джозефа Ред'ярда (1865-1936) 

Цього року виповнюється 355 років від дня народження Дефо Даніеля (1660-1731) 

 

2016 рік 

Січень 

140 років від дня народження Джека Лондона (1876–1916) 

125 років від дня народження Мандельштама Йосипа Емільовича (1891-1938) 

240 років від дня народження Гофмана Ернеста Теодора Амадея (1776–1822) 

190 років від дня народження Салтикова-Щедріна Михайло Євграфовича (1826-1889) 

лютий 

205 років від дня народження Шарля Бодлера (1821-1867) 

130 років від дня народження Гумільова Миколи Степановича (1886-1921) 

травень 

125 років від дня народження Булгакова Михайло Афанасійовича (1891-1940) 

червень 

6 червня – Пушкинський день, 217 лет від дня народження Пушкіна Олександра 

Сергійовича (1799-1837) 
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Вивчення іноземних мов у 2015/16 навчальному році буде здійснюватися за 

такими навчальними програмами: 

– «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.               

1–4 класи», видавничий дім «Освіта», 2012 р.; 

– «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.              

10–11 класи», Київ, 2010 р.; 

– «Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної 

мови. Іноземні мови. 5–9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.; 

– «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.                    

5–7 класи», видавничий дім «Освіта», 2013 р.; 

– «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.               

8–9  класи», «Перун», 2005 р.; 

– «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова.            

5–11 класи», видавничий дім «Освіта», 2013 р. 

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення 

предметної тематики в рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення 

котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання в рамках семестрового і 

підсумкового контролю. 

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній 

системі, у діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами. 

На сьогодні триває робота з розвантаження навчальних програм для учнів 

середньої школи, проте, оскільки вивчення іноземних мов має наскрізний та цілісний 

характер, розвантаження програм неможливо проводити лише в певному віковому 

сегменті. Саме тому робоча група розглядала та вносила певні зміни в навчальні 

програми для учнів 1–9 класів. 

Діяльнісний підхід до іншомовної освіти включає в зміст вивчення не тільки 

знання, навички та вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні функції з 

комунікативно спрямованими завданнями. Важливу роль відіграватиме така змістова 

категорія, як ставлення учнів до предмета і до процесу його вивчення (мотивація). 

Такий підхід навчить учнів бути відповідальними за знання, які вони отримують, і 

розуміти, чому ці знання важливі для них, та забезпечить використання учнями 

отриманих знань у навчальній діяльності. Було прийнято рішення перенести розширену 

інформацію краєзнавчого характеру про історію рідного краю дітям із 4 класу до 5 та 

6 класів, оскільки для даної вікової категорії  навіть рідною мовою ця інформація 

відома в дуже обмеженому обсязі та важко очікувати, що вона може бути опрацьована 

іноземною мовою. Окрім того, лексика, потрібна для висвітлення даної теми, та 

граматичні структури, серед яких дуже поширені пасивні конструкції, відзначаються 

підвищеним ступенем складності та аж ніяк не відповідають рівню А1. 

У розвантаженій програмі підкреслюється значення демонстрації знань, навичок 

та вмінь у відповідних типових контекстах їх використання через компетенції, тому 

важливими вважаються не тільки процеси засвоєння змісту, методів та форм контролю 

навчального процесу, а й оцінювання та показ засвоєного, зрозумілого, побаченого, 

почутого, переглянутого. 

У центрі уваги буде знаходитися не просто відтворення знань, а поступове 

впровадження вагомих типів навчальної діяльності, для яких розроблено нові стратегії 

визначення та організації змісту навчальної діяльності. Вилучено ряд граматичних 

структур, що не несуть основного навантаження для відтворення знань, ряд 

граматичних структур перенесено до матеріалу інших класів, де вони логічніше 

поєднані з тематичним розподілом. Також у певних класах обмежено вивчення цілого 

ряду граматичних явищ через вилучення більш складних форм, перенесення їх до 
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наступних класів. 

Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє реформі 

середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, ураховуючи рекомендації Ради 

Європи. Програма не обмежує самостійності і творчої ініціативи вчителя, 

передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до 

потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекти, 

підручники, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо). 

Робочі навчальні плани для ЗНЗ на 2015/16 навчальний рік складаються 

відповідно до листа Міністерстваосвіти і науки України: 

– 1–3 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572; 

– 4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682; 

– 5–7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня, затверджееними наказом МОНмолодьспорту України від 

03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 

№ 664; 

– 8–9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі 

змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 

– 10–11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 

№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; 

 спеціалізованих шкіл (класів) із поглибленим вивченням окремих предметів, 

гімназій, ліцеїв, колегіумів:  

– 5–7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 

03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 

№ 664 (додаток 8);  

– 8–9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі 

змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;  

– 10–11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 

№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; 

 спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов:  

– 1–4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 

(додатки 4–5); 

– 5–7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 

03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України 29.05.2014 

№ 664 (додаток 3);  

– 8–9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього 

типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182;  

– 10–11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 

№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 

(додаток 19); 

 білінгвальних класів:  

– 5–7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 
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03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 

№ 664;  

– 8–9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН 

України від 07.07.2009 № 626;  

– 10–11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 

№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 

(додаток 20). 

Як і в минулі роки, інваріанта складова типового навчального плану основної 

школи (1–11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні 

Державного стандарту. 

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним 

закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням 

інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового 

забезпечення закладу. 

Звертаємо увагу на нові Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 

№ 664), згідно з якими навчальний заклад отримує право вибору щодо вивчення другої 

іноземної мови. 

Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, 

залежно від умов для такого вивчення, навчальним закладом самостійно. 

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те 

навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і 

науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом 

Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник 

Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде 

ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua). 

Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено 

розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування. Структура кожного 

підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмета «Іноземна 

мова», яка полягає в тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови 

є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: 

говоріння, аудіювання, читання, письма. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНІХ МОВНИХ ТАБОРІВ 

Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мов є 

створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори покликані спонукати школярів 

практично застосовувати знання з мов, отримані протягом навчального року. У таборах 

діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у 

різних формах діяльності (у ігрових та концертних програмах, театральних виставах 

тощо).   

Завдання мовного табору – показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль 

викладання, де акцент ставиться на практичну частину і знання, які можна застосувати 

пізніше та в інших ситуаціях. Це дуже відрізняється від звичного багатьом батькам 

теоретичного підходу до освіти. Саме через таку діяльність діти істотно розширюють 

свій кругозір і дізнаються багато нового. Отже, літні мовні табори будуть проводитися 

під час найдовших канікул, коли школярі потребують відпочинку. Саме тому вивчення 

іноземних мов у жодному разі не повинно перетворюватися на продовження 

навчального процесу. Основна мета мовних таборів – зацікавити учнів іноземними 

мовами та сприяти самостійній підготовці вдома. 

Схематично напрями діяльності мовних літніх таборів можна розбити на три 

види: музичний напрям, проектні роботи, інсценування. 

http://www.mon.gov.ua/
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Учні початкових класів потребують розумного співвідношення мовної практики 

та розважальних видів діяльності для того, щоб досягти грамотного використання 

мовних структур. Це зумовлене тим, що в цьому віці діти мають надзвичайну здатність 

запам’ятовувати нову інформацію, але абстрактне мислення ще не розвинуте в 

достатній мірі, що не дозволяє їм застосовувати вивчене в різних ситуаціях. 

Пісні є надзвичайно цінною частиною навчального процесу з учнями початкових 

класів. По-перше, пісні забезпечують активне вживання більшої кількості мовних 

структур, ніж будь-який інший вид діяльності. По-друге, у піснях учні використовують 

ряд поєднаних речень, у той час, як їхня розмовна практика все ще може триматися на 

рівні коротких фраз або речень. І нарешті, тексти пісень, спеціально написаних для 

використання на уроках іноземної мови, базуються на повторах, що забезпечує 

багаторазове вживання ключових структур. 

Практичне навчання або «навчання через проекти» є випробуваним засобом 

мотивації дітей, адже, виконуючи проектну роботу, діти роблять те, що їм природно 

подобається, і мають змогу уникнути того, що їм не подобається. Виконання проектної 

роботи дозволяє учням поєднати вивчення англійської мови з іншими предметами 

шкільної програми, одночасно розвиваючи дитину в цілому – її мислення, уяву, 

креативність, навчаючи її соціальних цінностей та вміння працювати самостійно або в 

групі. 

Створюючи та презентуючи кінцевий продукт (плакат, модель, буклет, журнал, 

винахід тощо), учні розвивають усі чотири мовленнєві вміння (говоріння, читання, 

слухання та письмо), відпрацьовуючи при цьому вивчений матеріал і вивчаючи нові 

граматичні структури й лексичні одиниці так само, як вони вивчали та вивчають рідну 

мову, – через досвід. Учні використовують мову як інструмент та мають можливість 

відчути, наскільки вона корисна та гнучка. 

Важливим питанням при навчанні англійської мови як іноземної є зменшення 

емоційної дистанції між учнем та іноземною мовою. Іншими словами – зменшення 

«чужості» мови, що вивчається, приближуючи її до учнів, створюючи зв’язки з іншими 

сферами життя учнів, умови, у яких вони насолоджуються тим, що говорять іноземною 

мовою, розпізнаючи при цьому інтонацію та вимову. 

Такі процеси ідентифікації, імітації та креативної гри є частиною того, як діти 

вивчають рідну мову. Діти із задоволенням наслідують звуки, грають зі словами та 

розігрують ролі, що допомагає їм відпрацювати моделі соціальної поведінки, зрозуміти, 

як взаємодіяти один з одним, розвинути свою особистість. Розігрування ролей 

допомагає дітям розвинути мовні компетенції, уяву та креативність. 

Наші міжнародні партнери підготували різноманітні методичні розробки для 

проведення та організації літніх мовних таборів. 

Навчальна система «Охford Reading Circles» використовується для опрацювання 

текстів різного об’єму і формату з метою розвитку в учнів навичок критичного 

мислення та вдосконалення мовних умінь шляхом проведення рольової гри та групової 

дискусії. Застосування цієї методики розвиває в учнів усі види мовленнєвої діяльності, 

формує вміння працювати в групах і автономно, прививає любов до читання художніх 

творів. 

Спочатку учням пропонується цікавий текст. Після того як учні прочитають текст, 

вони поділяються на групи й отримують окремі ролі. Починається наступний етап 

роботи, під час якого учасники опрацьовують матеріал у групах через призму щойно 

одержаних ролей та згідно з отриманими завданнями. Фінальний етап передбачає 

висловлення власних думок, презентацію виконаних завдань, активну участь в 

обговоренні тексту. 

Система «Охford Reading Circles» успішно працює завдяки двом чинникам: 

цікавому матеріалу, що спонукає до бурхливого обговорення, і ретельно спланованій, 

продуманій роботі над обраним текстом. 
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Видавництво «Ехргеss Publishing» рекомендує використовувати серії «Storytime та 

Showtіте» не тільки для читання, але і як матеріал для інсценування (Drama) й додає 

детальні розробки та методичні поради в Теасher’s Воок.  Серія «Storytiте» – для учнів 

молодшої школи, «Showtіте» – для середньої школи. 

У процесі роботи над проектом відбувається активізація лексики та граматичних 

структур, покращення вимови та інтонації (учні мають можливість прослухати весь 

текст в аудіозапису), забезпечується практика усного мовлення та подолання мовного 

бар’єру. 

Учні знайомляться з культурою і літературою народів світу, у творчій атмосфері 

підвищується зацікавленість до вивчення мови та мотивації для подальшого 

вдосконалення. 

Проект має такі переваги: можливість застосовувати в різнорівневих та 

різновікових групах – залучати всіх учнів незалежно від рівня (під час роботи можливо 

адаптувати сценарій та регулювати ступінь активності кожного з учасників), дати 

можливість дітям розкрити свої здібності, організовувати роботу індивідуально (під час 

роботи над своїм текстом), у парах, групах. 

Під час підготовчого етапу (розділ «First – time Listening and Reading») учні 

ознайомлюються з твором, слухають у записі, у виконанні керівника або читають 

самостійно. Можливе виконання невеликих завдань до тексту. Під час підготовчого 

етапу паралельно бажано починати роботу з розділу «Drama Activities», для того, щоб 

учні усвідомлювали кінцеву мету проекту – інсценування тексту. Вправи Drama 

Activities є двох типів – пов’язані безпосередньо з текстом та загальні, мета яких - 

тренувати увагу, пам’ять, спостережливість, вміння зосередитися, усвідомити мету 

поставленого завдання, а також вміння працювати разом та координувати свої дії. Ці 

вправи допоможуть також краще володіти своїм голосом, мімікою, рухами. 

Міжнародний освітньо-методичний центр PEARSON-Dinternal розробив комплекс 

навчально-методичних матеріалів для проведення проектної роботи в літніх мовних 

таборах 2015 р. 

Проектна робота якнайкраще відповідає формату та вимогам навчальної 

діяльності учнів у літніх мовних таборах. Вона є чудовим інструментом реалізації 

комунікативного підходу в мотивуючій, ігровій та змагальній формах, забезпечує 

активну мовленнєву практику кожного учня, розширює світогляд учнів та включає їх в 

активний діалог культур. 

Матеріали PEARSON-Dinternal розроблено у трьох рівнях: молодший, середній, 

старший. Тематика та мовленнєве наповнення кожного з них відповідає психологічним 

особливостям, сфері вподобань та рівню мовленнєвої компетенції учнів відповідної 

вікової категорії. 

– Матеріали кожного рівня містять: 

– Методичні рекомендації щодо проведення проектної роботи. 

– Декілька варіантів кінцевого проекту, що їх можуть створити школярі. 

– Поетапний план роботи над проектом. 

– Послідовний опис кожного із запропонованих етапів (перебіг навчальних сесій, 

порядок опрацювання мовного матеріалу, комунікативні шляхи активізації вже 

пройденого матеріалу, додаткові ігрові види діяльності, ключі до 

запропонованих завдань).  

– Навчальні матеріали для учнів (тексти, завдання, аудіоматеріали, ребуси, 

кросворди тощо). 

Запропонований комплекс матеріалів із проведення проектної роботи дозволить 

індивідуалізувати навчальний процес, надасть можливість кожному учневі проявити 

креативність, реалізувати свій творчий потенціал та суттєво розвинути мовленнєві 

вміння та навички. 

За ініціативою Міністерства освіти і науки України та з метою популяризації 
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вивчення іноземних мов в Україні  були здійснені заходи щодо організації літніх 

мовних таборів.  Так, у Миколаївській області, мовні табори проводилися у 

74 навчальних закладах. Були залучені 2 864 учні. Мова проведення мовних таборів – 

англійська і німецька. До участі в роботі залучені 43 студенти-волонтери, 7 учнів 

старших класів, 145 учителів. 

Тематичні напрямки літніх мовних таборів: проектний, пошуковий, освітній, 

екологічний, спортивно-оздоровчий. 

Використано: методичні матеріали МОН України, Міжнародного освітньо-

методичного центру PEARSON-Dinternal, Корпусу Миру в Україні, Британської Ради в 

Україні, Інтернет-ресурси. 

 

 

ФАХОВА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Підвищена увага до навчання іноземних мов та очікування високих результатів 

учнів по закінченні школи вимагає високого професійного рівня вчителя. У рамках 

спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні 

«Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов» продовжується робота над 

розробкою кваліфікаційної рамки показників фахової майстерності вчителів іноземних 

мов. Цей рамковий документ розрахований у першу чергу на вчителів як дієвий 

інструмент визначення власного професійного рівня та чіткого розуміння шляхів 

безперервного професійного розвитку в атестаційний та міжатестаційний періоди. 

Рамка показників фахової майстерності вчителів також слугуватиме орієнтиром 

для адміністрації шкіл, атестаційних комісій різних рівнів для встановлення 

відповідності професійної діяльності вчителя певній категорії. 

Рамковий документ складається із шести розділів: «Планування уроків»; 

«Розуміння процесу учіння та учнів»; «Організація класу та навчальної діяльності»; 

«Оцінювання та аналіз навчальних досягнень»; «Знання предмета»; «Безперервний 

професійний розвиток». Кожен із розділів містить дескриптори професійної поведінки 

вчителя та їх показники, що будуть вимірюватися за відповідною шкалою. 

Запровадження рамкового документа сприятиме професійному розвитку вчителів 

упродовж усього життя через рефлексію власної фахової діяльності; долатиме усталені 

стереотипи щодо ролі вчителя в навчально-виховному процесі як ретранслятора 

інформації та сприятиме їхньому усвідомленню власної ролі як організатора процесу 

навчання, що зосереджує особливу увагу на вмінні та навчальних досягненнях учнів; 

заохочуватиме використання інформаційних та комунікаційних технологій у класі та 

поза класом. 

Рамка показників фахової майстерності вчителів іноземних мов є наступним 

кроком до покращення якості іншомовної освіти в Україні у контексті інтеграції в 

європейський простір. 

На практичному рівні мовною школою «International House», спираючись на 

досвід європейських колег, розроблений компактний, змістовний, доступний для 

широкої аудиторії модульний курс із сучасної методики викладання англійської мови, 

яким доцільно частково замінити існуючі програми фахової перепідготовки викладачів 

англійської мови. Подібний курс готується Гете-Інститутом для німецької мови та 

Посольством Франції в Україні для французької мови. 

Основною особливістю модульних курсів є їх практичне спрямування та фокус на 

конкретні викладацькі техніки: планування занять за інтерактивними схемами, надання 

чітких та зрозумілих завдань у класі, моніторинг, корекція помилок, організація конт-

рольованої та вільної практики; розвиток усіх видів мовної діяльності (говоріння, 

читання, письма та сприйняття мови на слух); рефлексії на проведенні уроку задля 

підвищення ефективності наступних занять. 
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Поліпшенню якості та результативності роботи вчителів у міжкурсовий період 

сприяє науково-методичний та інформаційний супроводи, що здійснюється МОІППО у 

співпраці з методистами РМК (ММЦ), районними (міськими) та шкільними 

методичними об’єднаннями. Із цією метою педагоги залучаються до участі в обласних 

науково-практичних конференціях, семінарах, методичних активах керівників 

районних (міських) методичних об’єднань, творчих груп. 

16 червні 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти відбувся методичний актив учителів англійської мови «Реалізація 

змістових ліній нового Державного стандарту (освітня галузь «Мови і література» у 

системі мовно-літературної освіти)». 

У роботі  активу розглядалися такі нагальні питання сьогодення: 

1. Європейський вимір іншомовної підготовки учнів ЗНЗ у контексті 

впровадження Державного стандарту. 

2. Особливості навчально-методичного забезпечення вивчення англійської мови 

у ЗНЗ. 

3. Міжнародна співпраця в галузі освіти. 

Також були зазначені питання, яким слід приділити увагу під час серпневих 

конференцій: 

1. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови у 2015/16 н. р. 

2. Підвищення рівня іншомовної компетентності учнів у процесі оволодіння 

іноземною мовою. 

3. Національно-патріотичне виховання на уроці англійської мови. 

4. Стратегія розбудови літніх мовних таборів. 

Із метою підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення 

професіоналізму вчителя, готовності його до творчої діяльності й роботи в нових 

умовах запроваджено постійно діючий обласний семінар-практикум для вчителів 

англійської мови «Сучасний урок англійської мови в умовах європейської інтеграції». 

 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

У ПРЕДМЕТІ «ІНОЗЕМНА МОВА» 

 

Центральною у вітчизняній системі виховання є проблема національного 

виховання. Національне виховання за своїм характером є багатоетапним процесом, 

одним з яких є шкільна освіта, унаслідок якої формується система цінностей, 

набуваються знання й уміння, необхідні для самостійного життя в суспільстві. 

Комунікативна спрямованість предмета «Іноземна мова» надає вчителю широкі 

можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних 

якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як важлива стійка 

характеристика людини, що виражається в її світогляді, моральних ідеалах, нормах 

поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує 

особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи. Ученими доведено, що у          

6–7 років дитина отримує перші відомості про етнічну приналежність, а у 8–9 років – 

уже чітко ідентифікує себе зі своєю етнічною групою на основі національності батьків, 

місця проживання, рідної мови, культури тощо. Приблизно в цей час пробуджуються 

національні почуття, а у 10–11 років національна самосвідомість формується вже в по-

вному обсязі. Зрозуміло, що ці періоди життя діти перебувають у шкільних закладах 

освіти, від змісту навчання та виховання яких залежить формування таких 

національних рис, як патріотизм, громадянськість, національна свідомість. Зародження 

і розвиток цих почуттів у школярів визначає майбутнє всієї української нації та 

української держави. 

Перший етап. Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних 
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почуттів до своєї сім’ї, матері, батька, бабусі, дідуся, родичів. 

Провідною темою у вивченні іноземної мови в початковій школі є, безумовно, 

тема «Сім’я», упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і родинне 

коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції» молодших школярів 

ознайомлять з елементами культури країни, мова якої вивчається. Але будь-які знання, 

що набуваються за допомогою іноземної мови, сприймаються тільки через призму 

знань, сформованих у процесі оволодіння рідною культурою. Тому, ознайомлюючись із 

святковими традиціями зарубіжних ровесників, учні, насамперед, учаться 

обговорювати сімейні традиції, традиції святкування у власній родині, дитячому 

колективі, у якому перебувають. 

Другий етап. Виховання любові до своєї малої батьківщини – села, міста, 

учнівського колективу, місцевих традицій, до історії. 

У основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає 

можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами Інтернету чи проектної 

діяльності, під час яких відбувається самоідентифікація маленького українця. Матеріал 

навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку вміння 

співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. У основній школі 

відбувається формування навичок та вмінь школярів розповідати про своїх друзів, 

рідне місто, село, країну, національні свята, столицю своєї Батьківщини, надавати 

інформацію про основні пам’ятки культури, особливості вітчизняної шкільної освіти 

тощо. Широко застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, 

конкурси тощо. 

Третій етап. Формування власне патріотизму, виховання любові до України як 

своєї Батьківщини. Розвиток уміння репрезентувати свою країну у світі, культуру і 

побут свого народу, святкові обряди й культурні цінності, національні особливості та 

реалії життя в спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями набувається 

засобами активізації отриманих у попередні роки навичок та вмінь за допомогою 

рольових ігор, творчих проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, 

культурних заходів тощо. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для 

цього етапу є чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають 

використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування 

українознавчої інформації, проведення соціокультурних паралелей, виховання відчуття 

себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших 

європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і збагачувати скарбницю 

світової цивілізації. 

У ряді міст і районів, на регіональному, муніципальному рівнях у рамках 

реалізації Програми розвитку виховання вирішується важливе питання: що і яким 

чином необхідно зробити, щоб об’єднати зусилля суспільства в інтересах особистості 

дитини, оскільки духовно-естетичне становлення дітей і молоді, їх життєве 

самовизначення – найважливіша складова суспільного розвитку. Сьогодні дуже часто 

можна почути від колег: чим виховувати, як виховувати? Є вічні цінності: Життя, 

Земля, Батьківщина, Сім’я, Дім, Істина, Праця, Культура, Мир, Добро, Милосердя. 

Саме на них завжди орієнтувалася і повинна орієнтуватися сьогодні виховна система 

школи. 

Державний освітній стандарт з іноземної мови підтверджує той факт, що останнім 

часом починає складатися національна концепція виховання в нових суспільно-

політичних і економічних умовах. Це виховання людини культури, якій притаманні 

загальнолюдські цінності, багатство культурної спадщини минулого народу і народів 

інших країн, людини, яка прагне до взаєморозуміння з ними, здатної і готової 

здійснювати міжособистісне і міжкультурне спілкування, зокрема в процесі вивчення 

іноземної мови. 

Щоб виховати школярів у дусі демократії, свободи, особистої гідності, потрібно зі 
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всією наполегливістю оновити процес виховання. Вихованню повинні сприяти не 

тільки окремі заходи, що проводяться після уроків, а й сам навчальний процес. Таким 

чином, необхідні нові виховні механізми, що привели б у рух виховну систему. 

Рекомендації Ради Європи регламентують нову мовну політику в Україні, що 

передбачає виховання в учнів розуміння та сприймання іномовної культури, 

порівняння її зі своєю рідною. На думку багатьох учених (Пасов Ю. І., Бориско Н. Б., 

Сафонова В. В., Боритко Н. М., Кан-Калік В. А. та ін.), виховання любові та поваги до 

своєї рідної культури буде ефективним, якщо ці якості сформовані стосовно 

іншомовної культури, тому ці два процеси взаємопов’язані та взаємозалежні. 

Одним із таких механізмів, на думку багатьох дослідників, є посилення 

гуманітарної та практичної спрямованості навчальних дисциплін, включення в їх зміст 

матеріалів, що допоможуть школярам засвоїти цінності суспільства і культури, у якій 

вони живуть, способи самовизначення в них. Зі сказаного випливає, що в процес 

навчання повинні широко включатися культурознавчі компоненти. Предмет «Іноземна 

мова» займає в цьому ряді особливе місце. Він не тільки знайомить із культурою країн, 

мова яких вивчається, але й шляхом порівняння відтіняє особливості своєї національної 

культури, знайомить із загальнолюдськими цінностями. Іншими словами, це сприяє 

вихованню школярів у контексті «діалогу культур». 

Залучення до навчально-виховного процесу матеріалів культури значно підвищує 

мотивацію навчання, що дуже важливо, оскільки навчання без мотивації є 

неефективним. Матеріали культури сприяють пізнавальній мотивації, тобто школярі не 

тільки оволодівають програмним матеріалом, але й знайомляться з невідомими 

фактами культури, що, безперечно, стимулює їх інтерес. Тому процес навчання з 

урахуванням інтересів школярів стає особливо ефективним. 

Говорячи про полікультурність, ми повинні розглянути культурознавство як одну 

з наук, що на контрастивно-пізнавальній основі вивчає: 

– спосібі варіативність стилів життя країн у полікультурних системах у контексті 

соціальних цінностей, норм, традицій і звичаїв; 

– соціокультурний портрет країн, їх народів і мов; 

– ціннісно-смислові аспекти духовної, фізичної та матеріальної культури 

суспільств, що взаємно проникають один в один; 

– історико-культурний фон і особливості історичної, етнічної (суперетнічної) 

пам’яті; 

– культурну спадщину, культурну ідентичність і ментальність народів; 

– соціокультурні аспекти комунікативної поведінки членів культурного 

суспільства; 

– соціокультурні норми поведінки в умовах міжкультурної комунікації. 

Подібні когнітивні знання, загальні для учасників акту спілкування, прийнято 

називати фоновими знаннями, нормами поведінки, тобто такими, що тією чи іншою 

мірою піддаються «акультурації». Акультурація визначається як процес пристосування 

до нової культури, що має на меті переорієнтацію способу думок, особливостей 

сприймання дійсності, а також установлених норм поведінки. 

Вивчення культури в соціумі дозволило вченим обґрунтовано виокремити такі 

взаємопов’язані функції культури, як: 

– пізнавальна (дозволяє за допомогою різнобічних знань показати повну картину 

світу); 

– інформаційна (здійснює передачу соціального досвіду поколінь як всередині 

одного народу, так і між ними); 

– комунікативна (за допомогою якої людина може вступати в спілкування з 

іншими людьми у своїй країні та за її межами); 

– регулятивна або нормативна (вирішує завдання встановлення певних норм і 

вимог до всіх видів діяльності людини); 
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– гуманістична (формує замовлений суспільством тип особистості). 

Аналіз літератури з даного питання, зокрема робіт Касюка А. Я., Библера В. С., 

Бім І. Л., Вишневського Є. І., Пассова Ю. І. та інших, дає нам змогу дійти до висновку, 

що наслідком успішного досягнення виховних цілей у процесі навчання іноземної 

мови, а також при формуванні вмінь іншомовного спілкування має бути накопичення 

учнями таких якостей, як: 

– повага до інших народів, їх культурних, історичних і духовних цінностей та 

традицій; 

– загальна культура міжособистісного спілкування, що проявляється в умінні 

визначати в процесі мовної комунікації цілі, завдання і зміст спілкування та 

вибирати його форму, достатньо вільно орієнтуватися в мікросфері й ситуації, 

правильно сприймати і оцінювати партнерів-комунікантів (ураховуючи їх вік, 

статус, комунікативну спрямованість), а також піддавати аналізу власну роль у 

мовному акті та оцінювати результати спілкування; 

– громадянська позиція, усвідомлення своєї відповідальності перед народом, 

національної гідності та рівності націй; 

– об’єктивне сприймання і оцінка життя у всіх його проявах під кутом зору 

естетичних цінностей; 

– етична культура, відповідальність за всі свої думки, вчинки і справи, доброта, 

порядність, здатність до переживання та співчуття; 

– допитливість і пізнавальна активність, розвинена здатність до цілеспрямованої 

поведінки в мовній комунікації та використання раціональних способів її 

реалізації; 

– здатність об’єктивно оцінювати власну діяльність, зокрема результати 

спілкування, засобом самоконтролю, тактовного подолання 

екстралінгвістичних труднощів, що з’являються в процесі мовного акту; 

– свідоме ставлення до оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного 

спілкування; 

– прагнення до самоосвіти і самовдосконалення, зокрема за допомогою іноземної 

мови; 

– соціокультурна компетенція, що виявляється в прагненні й умінні вступати в 

комунікацію з іншими людьми. 

Як наслідок, логічно зробити висновок про те, що іноземна мова несе із собою 

іншомовну культуру, і вивчення мови є вивченням іншомовної культури, під якою 

розуміємо всі ті матеріальні й духовні цінності, що створені та продовжують 

будуватися суспільством, і що може бути передане учню в навчальному і виховному 

аспектах при оволодінні іноземною мовою. 

Нова філософія виховання утверджує погляд на особистість як найвищу цінність 

суспільства. Людина – мета, а не засіб. Це основна формула гуманізму, що вимагає 

розвитку в дітей рис, які допоможуть реалізовувати себе як частку суспільства, як 

неповторну індивідуальність зі своїми специфічними запитами, індивідуальними 

планами самореалізації. Педагогічна політика в системі будь-якої національної освіти 

повинна спрямуватися на соціокультурне виховання, що не тільки змінить і збагатить 

молоду людину як носія національної культури, але й зробить її всебічно розвиненою і 

духовно, й емоційно. «Рідне» і «чуже» зближуються між собою. Це зближення не 

розщеплює національну свідомість, не виснажує національних почуттів, а, навпаки, 

дозволяє краще поцінувати «своє» за рахунок порівняння з «іншим». 

Для досягнення ефективності в міжкультурному спілкуванні недостатньо лише 

засвоїти мовну систему і набути мовленнєвих умінь і навичок – необхідно навчитися 

користуватися мовою відповідно до умов соціально-культурного середовища носіїв цієї 

мови, у якому відбувається формування пізнавальної та комунікативної культури 

особистості. Відтак, одним із пріоритетних завдань навчання іноземних мов є 
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формування в учнів соціокультурної компетенції, що передбачає наявність знань про 

національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, про норми 

мовленнєвої та невербальної поведінки її носіїв, а також вимагає вміння будувати свою 

поведінку відповідно до цих особливостей і норм. Сучасна концепція мовної освіти 

робить важливий акцент на необхідності не обмежувати вивчення іноземної мови її 

вербальним кодом, а формувати у свідомості учня «картину світу», притаманну носієві 

цієї мови як представникові певної культури й певного соціуму. 

Із метою дослідження особливостей вивчення іноземних мов в українських 

школах проведено анкетування, що складалося з трьох частин:  

1) чинники, що спонукають учнів до вивчення іноземної мови;  

2) чинники, що спрямовані на виявлення міри знань про іншомовну культуру та 

мотивацію таких знань;  

3) чинники, що визначають наявний соціокультурний досвід та сприяють його 

розвитку. 

Оскільки в Україні є різні типи шкіл, а саме: ліцеї, колегіуми, гімназії тощо, то 

завдяки цьому дослідженню можна побачити, чи відрізняються чинники формування 

особистості учня в соціокультурному аспекті в школах із поглибленим вивченням 

іноземної мови та, з іншого боку, у масових школах. 

В руслі соціокультурного підходу, школярам-старшокласникам були 

запропоновані питання, спрямовані на виявлення міри ознайомлення з іншомовною 

культурою, що і складає другу групу чинників. Виявляється, що в школах із 

поглибленим вивченням іноземної мови учні вже володіють соціокультурною 

інформацією, а також мають певні знання про культуру, мову, яку вивчають, «культуру 

спілкування» (88 %); «звичаї та традиції» (71 %); «спосіб або стиль життя» (40 %); 

«соціальне середовище» (40 %); «норми поведінки» (24%). 

Цього не можна сказати про учнів масових шкіл, у яких відсоток таких відповідей 

значно менший: мають знання про «культуру спілкування» (42 %); «звичаї та традиції» 

(52 %); «спосіб або стиль життя» (39 %); «соціальне середовище» (24 %); «норми 

поведінки» (13 %). 

Це пояснюється тим, що в школах із поглибленим вивченням іноземної мови 

використовується більше соціокультурного матеріалу на уроках, засобами передачі 

якого є: відеокасети (27 %), автентичні підручники (19 %), аудіокасети (27 %), журнали 

англійською мовою (2 %), пісні англійською мовою (2 %), спілкування з носіями мови 

(26 %). 

Цей матеріал дає можливість учням більше вивчити іншомовну культуру, виявити 

свої потреби в самореалізації, дозволяє здійснити диференційований і навіть 

індивідуальний підхід до учнів, ставить їх у ситуацію вибору, спонукає до більшої 

самостійності та активності, вираження власної думки, оцінки, що стимулює ціннісні 

орієнтації. Також у цих школах іншомовна культура покладена в основу багатьох 

позакласних заходів: UNESCO-Project (27 %), драматичний гурток (22 %), ляльковий 

театр (16 %), гурток перекладачів (10 %), театральний гурток (4 %), факультативи з 

англійської мови (2 %), шкільні курси (1 %). 

Це насамперед сприяє соціокультурному вихованню старшокласників, а також 

дозволяє поєднувати самостійну індивідуальну роботу з груповою, колективною 

роботою, забезпечує вихід мовної діяльності в інші види діяльності: трудову, 

естетичну; стимулює самостійний пошук учнями потрібної інформації; сприяє розвитку 

творчої фантазії для того, щоб виграшно організувати знайдену інформацію і 

представити її іншим. Усе це дає змогу учням краще вивчити іноземну мову і 

ознайомитися з іншомовною культурою, що на даному етапі дуже важливо. 

На запитання «Як вони уявляють співжиття української та іноземної культур?» 

думки учнів у основному збігаються: 24 % і 18 % бачать це як взаєморозуміння, 17 % і 

22 % – взаємовідношення культури та мови, 19 % і 19 % – взаємообмін традиціями, 
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22 % і 17 % – вивчення розбіжності думок та поглядів, 12 % і 5 % – солідарність. 

Виходячи з відповідей, можна бачити, що учні розуміють: вивчення іншомовної 

культури повинно здійснюватися через власну, що дасть змогу більше побачити 

схожості та розбіжності. 

Остання серія запитань мала за мету з’ясувати соціокультурні знання, якими 

володіють учні, та риси, які вже склалися в учнів, і виявити, що сприяє вихованню цих 

якостей. Таким є зміст третьої групи чинників. 

Даючи відповіді на ці запитання, учні шкіл із поглибленим вивченням іноземної 

мови і масових шкіл виявили подібність думок. На запитання «Які риси своєї культури 

впливають на почуття гідності?» отримано відповіді: «культурна спадщина» (24 % і 

19 %), «історія» (28 % і 30 %), «пам’ятки архітектури» (23 % і 23 %). Це пояснюється 

тим, що учні володіють знаннями про свою культуру, національну спадщину. Відповіді 

на запитання «Які соціокультурні риси хотіли б вони розвинути у собі за допомогою 

іноземної мови?», засвідчили, що 26 % і 34 % старшокласників хотіли б розвинути 

світогляд, 19 % і 10% – самооцінку, 17 % і 13 % – певні норми і цінності, 15 % і 14 % – 

світовідчування, 12 % і 10 % – спрямованість. Це свідчить про те, що на даний час учні 

стоять на порозі соціальної дорослості, у них з’являються конкретні життєві плани і 

відповідні до них мотиви, що насамперед пов’язано з вибором майбутньої професії. 

Відповідаючи на запитання «Що сприяє вихованню таких якостей?», старшокласники 

насамперед віддали перевагу сім’ї (30 % і 30 %) та школі (20 % і 27 %). 

Отже, аналіз проведеного анкетування дає змогу вивести загальну основу 

чинників, що впливають на формування особистості учнів і спонукають їх до вивчення 

іноземної мови, а саме: загальний розвиток, навчання, спілкування, взаємовідношення 

культури та мови, взаєморозуміння, культура спілкування, соціальне середовище, 

історія, культурна спадщина, пам’ятки архітектури, світогляд, самооцінка, 

спрямованість. Більшою мірою ці чинники повинні спонукати учнів, які навчаються в 

масових школах, де вони менше володіють знаннями про культуру країни, мову якої 

вивчають. 

Оскільки нашою метою є оволодіння національною культурою, це передбачає не 

тільки засвоєння культурологічних знань (фактів культури), але і формування здатності 

й готовності розуміти ментальність носіїв мови, що вивчається, а також особливості 

поведінки народу цієї країни. Мова має вивчатися як елемент культури, що дозволяє, 

застосовувавши досвід поколінь, здійснювати вплив на формування національної 

культурної ситуації. 

Із метою посилення національно-патріотичного виховання на уроках англійської 

мови 16 березня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти відбувся обласний науково-практичний семінар «Національно-

практичне виховання в системі мовно-літературної освіти». У роботі семінару взяли 

участь учителі англійської мови Миколаївської області. 

Пропонуємо переглянути матеріали з досвіду роботи вчителя англійської мови 

Миколаївської ЗОШ  І–ІІІ ступені Миколаївської міської ради Абалмасової Любов 

Петрівни. 

 

Використання регіонального компонента на уроках англійської мови 

як засобу підвищення комунікативної компетенції учнів 

Словникове визначення говорить, що «патріотизм – це якість особистості, що 

характеризує вищий ступінь її духовного розвитку й самосвідомості, що виражається в 

ціннісному ставленні до своєї Батьківщини, її історії, культури й готовності до 

самопожертви в ім’я інтересів Батьківщини». Немає необхідності говорити про 

важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до «малої» Батьківщині, 

інтересу до історії України, рідного слова, мови, літератури та культури. І величезну 

роль у патріотичному вихованні людини відіграє школа. 
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Школа повинна бути установою, що зароджує в молодому поколінні почуття 

державності, закладає паростки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує 

громадян і патріотів. Нинішній час, сама ситуація вимагають цілісної, глибоко 

продуманої системи виховної роботи з учнями. Не можна любити свою Батьківщину, 

не знаючи й не поважаючи її культурно-історичну спадщину. 

Серед навчальних дисциплін предмет «англійська мова» посідає особливе місце. 

Його своєрідність полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають 

не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як засобом 

спілкування, засобом одержання нової корисної інформації. Викладання англійської 

мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості щодо виховання 

громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмета, його 

спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого 

народу. 

Необхідно створити атмосферу, підібрати матеріал, що давав би знання про 

історію, традиції, людей, учити дітей порівнювати та робити висновки. 

Розширення міжнародних зв’язків, створення умов для входження української 

освіти у світовий освітній простір робить іноземну мову реально затребуваною 

державою, суспільством, особистістю. У цей час іноземна мова розглядається як засіб 

спілкування, взаєморозуміння й взаємодії людей, пізнання інших національних 

культур, розвитку особистості. 

Вивчення іноземної мови на базовому рівні середньої загальної освіти спрямовано 

на досягнення таких цілей: 

– розвиток іншомовної комунікативної компетенції; 

– розвиток і виховання здатності й готовності до самостійного, безперервного 

вивчення іноземної мови, подальшої самоосвіти, використання іноземної мови 

в інших областях знань; 

– здатність до самооцінки; 

– формування якостей громадянина і патріота. 

Питання про те, як дати учням ключі до розуміння світу, залишається основним 

питанням освіти. 

Виховання патріотизму – це виховання почуття добра й поваги один до одного, 

позитивного ставлення до народу, який говорить іноземною мовою, його культури, 

зберігаючи повагу до свого народу, любові до Батьківщини й рідної мови та віри в 

майбутнє своєї країни. 

Відповідно до визначеної проблеми основним у моїй роботі є 

лінгвокультурологічний напрям, де головними є «особистість (людина з її мисленням) 

– мова – культура». 

Для досягнення поставленої мети мною виділено такі завдання: 

– Посилення ролі позакласної роботи з предмета у створенні позитивної 

мотивації для вивчення іноземної мови й формуванні професійної компетенції 

учнів. 

– Залучення кожного учня до активної творчої діяльності відповідно до його 

вмінь та інтересів. 

– Розвиток комунікативних умінь учнів на базі мовних знань і навичок, 

соціокультурних знань, навичок, умінь. 

– Формування в дітей таких особистих якостей, як відкритість, толерантність, 

комунікабельність. 

– Створення умов для творчої самореалізації та прагнення до 

самовдосконалення.. 

У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так і 

соціокультурних, поняття «навчання мовам» поступово витісняється новим поняттям – 

«навчання мові й культурі», у тому числі культурі міжособистісного спілкування 
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суб’єктів, що належать до різних культур, але цікавих один одному з погляду загальної 

ерудиції, життєвого досвіду, фонових знань. 

Міжособистісне спілкування представників різних мов і культур може бути 

реалізовано, якщо співрозмовники будуть цікаві один одному, якщо вони будуть 

спрямовані до однієї мети – взаєморозуміння, взаємозбагачення засобами 

міжкультурної комунікації. 

У такому діалозі велике місце займає обмін інформацією про свою культуру, 

традиції, звичаї народу, до якого належить співрозмовник, про свою малу Батьківщину. 

Інакше кажучи, це той шар культури, що в спеціальній літературі називається 

краєзнавством. 

У нашій школі поряд з ознайомленням із реаліями англомовних країн вивчають 

державні символи України засобами іноземної мови. Починається це вже в першому 

класі, коли учні вивчають кольори. У 5 класі розроблено тексти й тренувальні вправи, 

спрямовані на вивчення символіки України, її території та звичаїв українців. У 7 класі 

працюємо над текстами, що поширюють знання з історії виникнення столиці України 

міста Києва та його визначних місць, у 8 класі – із задоволенням читаємо тексти, 

присвячені Т. Г. Шевченку та іншим народним митцям, у 9 класі знайомимося з 

природничим комплексом нашої країни, станом її екології. У 11 класі значна частина 

матеріалу присвячена політичній системі України. 

Ми живемо і вчимося на Миколаївщині, яка багата на традиції. І хочеться, щоб 

учні знали історію рідного краю, вулиць, що носять імена героїв, про людей, які 

воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. У своїй роботі я намагаюся 

використовувати різноманітні форми й прийоми навчальної та позакласної роботи для 

формування в учнів толерантного ставлення до іншої культури й більш глибокого 

усвідомлення своєї рідної. 

Традиційно наприкінці лютого в рамках проведення тижня суспільно-

гуманітарних дисциплін у школі проводиться концерт «English With Pleasure», діти 

беруть участь у краєзнавчих вікторинах. Пізнавальним аспектом цієї роботи є 

збільшення обсягу знань про особливості як культури рідної країни, так і традиції та 

звичаї англомовних країн. 

Без вивчення рідної культури й мови неможливе вивчення іноземної мови. 

Усвідомлення загальнолюдських цінностей – невід”ємна частина розвитку почуття 

національної самобутності. Вивчаючи разом із мовою життя інших країн, школярі 

порівнюють отриману інформацію з життям рідної країни. Завдяки такому порівнянню 

вони вчаться бачити успіхи своєї країни і її проблеми, поважати й цінувати традиції та 

звичаї свого народу. Почуття національної гідності зміцнюється, коли учні вільно 

можуть розповісти іноземним гостям про свою оселю, родину, країну, свій край, його 

історію, про цікаві географічні маршрути, наукові досягнення, твори мистецтва, 

традиції та звичаї. 

Практика показує, що знання про свою країну і малу Батьківщину 

використовуються у вивченні іноземної мови фрагментарно або несистематично. Мною 

помічена тенденція переваги країнознавчого матеріалу іноземної мови над тематикою 

про Україну. 

Відповідно до нових державних стандартів освіти, навчальних програм 

використання регіонального компонента змісту уроків іноземної мови стає 

пріоритетним. Це змінює ставлення до регіональних знань і спонукає вчителів 

іноземної мови до пошуків можливих шляхів інтеграції навчального процесу. 

Цілісний підхід і педагогічна практика припускають вивчення природи, культури, 

історії по лінії «Світ – Батьківщина – рідний край», де дитина освоює світ у зворотному 

порядку – для неї досвід знайомства з природою, господарською діяльністю людини, 

пам’ятниками історії та культури відбувається саме там, де вона живе. 

Учителю необхідно приділяти значну увагу узгодженню краєзнавчого матеріалу з 
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програмою. Необхідно обирати матеріал, що віддзеркалює унікальність регіону, його 

неповторний характер, і в той же час має загальнолюдську цінність, прилучення до якої 

впливає на підвищення загальнокультурного рівня учнів. 

Особливостями Миколаївщини є суднобудування, культура і наука, сільське 

господарство. Треба навчати дітей умінню знаходити й застосовувати на уроці 

іноземної мови інформацію, одержану при вивченні географії, історії, літератури, 

біології та інших предметів. 

Робота з краєзнавчим матеріалом може бути частиною, етапом уроку, окремим 

уроком, позакласним заходом. 

Змістовний компонент добирається відповідно до вікових та індивідуальних 

особливостей, інтересів дітей. 

Діалог культур розуміється не тільки як знайомство з культурою всіх 

англомовних країн, але і як розуміння особливостей життя, побуту й менталітету 

українців, духовної спадщини України, її внеску у світову культуру. Тому, навчаючи 

дітей користуватися іноземною мовою як інструментом спілкування, широко 

використовую матеріали, пов’язані з культурою та історією країни мови, що 

вивчається, та рідної мови. Формування особистості учнів, виховання почуття поваги 

до чужої культури часто проходить через читання текстів краєзнавчого змісту, що 

містять нову чи проблемну інформацію, яка відкриває «вікно» у світ іншої культури, 

що зачіпає почуття й емоції: прислів’я й приказки, римування, вірші, пісні, особистий 

лист ровесника з країни іноземної мови, листівки, художня література. 

Протягом навчального року я постійно включаю у свої уроки окремі фрагменти 

або присвячую цілі уроки темі краєзнавства. Основу таких занять становлять знання 

учнів про регіон, отримані під час вивчення шкільних предметів гуманітарного й 

природничого циклу. Так можуть бути розглянуті такіі теми: 

1. Земля й люди. 

 Природа. Клімат. Населення. Міста. Райони. Відомі люди. 

2. Історія регіону. 

 Основні етапи. Особистості. Визначні пам’ятки. 

3. Економіка. 

 Промисловість. Флора й фауна. 

4. Соціальна сфера. 

 Екологія. Спорт. 

5. Культура. 

 Література. Музеї. Театри. Школа. Вузи. 

Виховання патріотизму було й залишається однією з головних завдань учителів 

англійської мови під час роботи над такими темами, як: «Моя школа», «Наша країна», 

«Відомі люди», «Традиції й звичаї», «Спорт», «Музика», «Театр», «Кіно», «Живопис», 

«Свята» тощо. 

Під час вивчення теми «Environmental Protection» обов’язково проводжу урок 

«Environmental Problems of Our Region», де використовую презентації, репродукції 

картин із зображенням природи, матеріали газет. Разом з учнями складаємо карту 

«Проблеми навколишнього середовища Миколаївської області», на якій позначені 

SOS1 SOS2 та  вказуємо на екологічні проблеми. На такому уроці діти шукають 

рішення кожної з проблем, тим самим виконують роботу над загальним проектом 

«What Should We Do?». Я віддаю перевагу методу проектів, оскільки проектна 

методика характеризується високою комунікативністю, дозволяє створити творчу 

дослідницьку атмосферу. 

Формами навчання можуть бути уроки-екскурсії, рольові ігри, заочні подорожі по 

рідних місцях, урок-конференція, інтегрований урок. Так буває, що учень упевнено 

називає визначні пам’ятки Лондона, Великої Британії та має труднощі у визначенні 

цікавих місць свого рідного краю, району, міста Миколаєва. 
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Виходячи з усього вищезазначеного, мною ведеться систематична робота з 

апробування, збору інформації, спостереження, узагальнення, використання 

краєзнавчого матеріалу на уроках англійської мови. Таким чином, народилася ідея про 

створення системи «Я – житель Миколаєва», розрахованої для учнів усіх вікових ланок 

навчання. 

Сутність такої системи полягає в тому, що вона дає широкі можливості для 

розв’язання завдань сучасної освіти: соціалізації учнів і розвитку в них соціально 

значимих індивідуально-особистісних якостей, виявлення особистісного змісту 

англомовної освіти та освітніх потреб. 

Вивчення краєзнавчого матеріалу здійснюється за таким планом: 

1 етап «Я і родина» (2–4 класи). 

Завдання: розвиток комунікативної компетенції. 

Зміст: початкові відомості про край, місто, місця, пов’язані з особистим досвідом 

учнів. Основною вимогою є комунікативна достатність і соціальне прийняття умов 

навчання предмету в початковій школі. 

2 етап «Я та моє рідне місто» (5–6 класи). 

Завдання: розширення ерудиції учнів, їх лінгвістичного та загального кругозору; 

формування вмінь усного та писемного мовлення, що забезпечують основні 

пізнавально-комунікативні потреби учнів. 

Зміст: відомості про символи Миколаєва, історію та сучасність міста, визначні 

пам’ятки, спортивне та культурне життя міста. 

3 етап «Я і мій край» (7–8 класи). 

Завдання: мотивація учнів до навчання, формування пізнавальної активності, 

виховання потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності. 

Зміст: відомості про географічне положення краю, флору та фауну, участь області 

у Великій Вітчизняній війні, героїв Миколаївщини. 

4 етап «Екологія  мого краю» (9 клас). 

Завдання: формування в учнів здатності та потреби брати участь у 

безпосередньому діалозі, в удосконалюванні навичок із говоріння й поглибленні знань 

із краєзнавства. 

Зміст: стан екології  області та міста. Учні повинні опанувати вміннями логічно й 

складно висловлюватися стосовно проблем екології в області, місті, виступати з 

підготовленим усним повідомленням по заданій або самостійно обраній темі. 

5 етап «Я і суспільство» (10–11 класи) 

Завдання: удосконалення вміння учнів користуватися різними прийомами 

збагачення словникового запасу, розширення лінгвістичні знань, орієнтація на 

профільну підготовку. 

Зміст: соціальне життя області,  міста; праця та участь у суспільному житті міста 

й області, освіта, промисловість. На першому місці самостійне використання 

англійської мови як засобу отримання учнями нової інформації, яка б по-своєму 

представляла відомі їм факти, розширювала їх інформованість, направляла в нові сфери 

їхнього застосування. 

Ураховуючи вищезазначене, вважаю, що краєзнавчий матеріал повинен стати 

обов’язковою частиною при вивченні іноземної мови. 

Краєзнавство створює сприятливі умови для організації різних завдань творчого 

характеру, застосування в навчальній роботі різноманітних елементів пошуку й 

дослідження, широкого використання місцевих джерел. 

Краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної діяльності учнів, для 

пошуку, дослідження й навіть невеликого відкриття. Це викликає у школярів глибокий 

інтерес до історії краю, країни, прагнення до знань. 

Застосування педагогічної системи «Я – житель Миколаєва» дозволяє підвищити 

ефективність вивчення англійської мови і підтримувати на високому рівні мотивацію 
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до навчання. 

Можна відзначити такі позитивні результати: 

– розширюється й збагачується комунікативний досвід, кругозір учнів; 

– покращуються навички з  говоріння, читання, розуміння та писемного 

мовлення; 

– розширюються знання учнів у області культури, історії, географії, природи 

Миколаївської області; 

– учні залучаються до різноманітних форм дослідницької діяльності, 

розвивається їхня пізнавальна активність, творчий пошук. Діти усвідомлюють 

значимість культури рідного краю,  її внеску у світову культуру; 

– формуються патріотичні та громадянські якості. 

Where does our Motherland begin from? 

An encyclopedia explains Motherland as a territory with its nature, population, culture, 

language which belongs historically to a nation. There is one more simple explanation- 

Motherland is someone’s birthplace (a house, a street, a town/a village, a country) 

TASK  1  I want you to write your ideas in 2 or 3 words what Motherland is for you. 

For example: It is my town Mykolayiv. 

Write your ideas on the small cards and decorate our fir tree with them. 

TASK   2   make up and  pronounce a sentence 

-I am proud to be a resident of my native town because it is famous for … 

1. –its picturesque banks of the rivers; 

2. –its wide and straight streets lined up with trees; 

3. its shipbuilding marine university; 

4. its Zoo which is the best in Ukraine; 

5. its museum of art which was founded in 1914 and has a unique collection of 

paintings; 

6. its kind open-hearted people. 

After doing such task I am sure you won’t be ashamed of living in a provincial town not 

in a capital. Remember, it is your Motherland. 

TASK  3. You see sentences which are not completed. 

The thing is 2 wizzards don’t let a right expression take its place in the sentence. I want 

you to liberate a right magic expression. So complete the sentence and read it. 

Choose the right item to complete the sentence: 

1) Our native town is situated …..of Ukraine. 

b) in the south; 

c) in the southeast; 

d) in the southwest. 

2) Mykolayiv is a regional town on the banks of … 

a) the Inhul; 

b) the Southern Bug; 

c) the Inhul and the Southern Bug. 

3) It is the leading centre of …industry 

a) textile; 

b) shipbuilding; 

c) automobile. 

4) Mykolayiv was founded in… 

a) 1787; 

b) 1789; 

c) 1790. 

5) It was named after … 

a) St. Nicholas; 

b) St. Sophia; 
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c) St. Andrew. 

6) St. Nicholas is a protector of … 

a) seawomen; 

b) seamen; 

c) salesmen. 

7) Mykolayiv was named in honour of the victory over …Army at Ochachiv. 

a) British; 

b) Turkish; 

c) Spanish. 

8) Mykolayiv boasts its Church of St.Nikolas built in the style of… 

a) modernism; 

b) classicism; 

c) romanticism. 

9) The museum containing a lot of pieces of art from different styles was named after … 

a) Repin; 

b) Vasnetsov; 

c) Vereschahin. 

10) The best … in Ukraine was founded by great Mykolaiv citizen Leontovitch. 

a) park; 

b) church; 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з 

метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує 

його вимоги до обов’язкового мінімуму змісту й рівня підготовки випускників. Ці ви-

моги містять у собі знання фонетики, лексики, фразеології, граматики. 

Зміст навчання іноземної мови містить у собі чотири види мовленнєвої 

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

кожним видом розроблені відповідні критерії. 

Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом та 

якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. Учень із самого початку 

навчання повинен знати, як буде оцінюватися його робота, які вимоги в навчанні 

будуть до нього висуватися. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості 

своїх знань. 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. 

Основною ланкою в системі контролю в загальноосвітніх навчальних закладах є 

поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності 

розуміння навчального матеріалу й рівнів оволодіння ним та здійснення корегування 

щодо застосовуваних технологій навчання. 

Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести 

спрямовані на закріплення й повторення вивченого матеріалу, тому індивідуальні 

форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи. 

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого 

оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення 

тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються. 

Іншою ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що проводиться 

періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі 

навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, 

отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік. 

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі 

програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, 
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розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати 

диференційований підхід до навчання. 

Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, наприклад, такий запис: 

 

5.12. 18.12. 22.12. 25.12. 

Контроль Контроль Контроль Контроль 

аудіювання говоріння читання письма 

 

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути 

комплексним та проводитись у формі тестування. 

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок контролю 

з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. 

Під час перевірки робіт з іноземної мови в початковій школі (1–4 класи) учитель 

виправляє помилки і пише згори правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у 

яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного 

уроку у всіх учнів із виставленням оцінок. 

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

У 10–11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким 

розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів. 

Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє помилки і 

ставить підпис та дату перевірки. 

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в журналі 

ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку 

та завдання додому мовою вивчення предмета. 

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається. 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128. При поглибленому 

вивченні іноземної мови з 1 класу учнів поділяють на групи (із 8–10 учнів у кожній, але 

не більше 3 груп); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як 

предмет, – клас чисельністю понад 27 учнів поділяють на 2 групи. 

Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і 

самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою 

метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє 

зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). 

Одним із найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до 

самооцінювання в іншомовному навчанні, є Європейське мовне портфоліо. 

Результатом проекту Ради Європи «Європейське мовне портфоліо» в Україні 

стало створення українських версій цього інструменту для різних вікових категорій 

учнів загальноосвітніх шкіл, пілотування експериментальних версій на майданчиках 

п’ятьох областей України: Одеської, Чернівецької, Тернопільської, Донецької та 

Харківської, упродовж якого вдосконалювалися запропоновані версії, розроблялися 

шляхи впровадження методології портфоліо в іншомовне навчання українських учнів. 

Із 2008 року проходить широке ознайомлення вчительської аудиторії з новою 

технологією та принципами Загальноєвропейської мовної політики на шпальтах 

фахових видань, під час проведення семінарів у різних областях України. Протягом 

цього періоду до проекту добровільно долучили своїх учнів чимало вчителів іноземної 

мови з різних регіонів країни. 

Сьогодні доступні версії для учнів, які вивчають англійську, німецьку і 

французьку мови, а також методичний посібник для методистів і вчителів. Ці видання 

знаходяться в широкому доступі в мережі Інтернет. 

Методичний посібник для вчителів портфоліо можна знайти за посиланням: 
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http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literetura/11-metoduchna-literetura/92- 

metoduchna-emp-portfolio.html. 

Ознайомитися з версією Європейського мовного портфоліо для школярів                  

7–12 років і скопіювати її можна за посиланням: http://www.libra-terra.com.ua/insha-

navchalna-literalura/12-othe-1iteratura/141-other-1iteratura-portfolio-7-12.html, для 

школярів 12–17 років – за посиланням: http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-

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

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов 

зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, більш детально 

ознайомитися із основними положеннями цього документа можна на сайтах: 

www.coe.int, www. britishcouncil.org.ua, www.goethe.de/kiev. 
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Глобалізація суспільства, потреба особистості у швидкій адаптації до умов 

полікультурного світу, який увесь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти як 

важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній 

спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість 

особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню 

діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання різноманітних проблем. 

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування 

іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого 

значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи відомий 

вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом. Загалом 

людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, володіє кращими 

здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. 

Німецька мова – одна з основних мов світу й найпоширеніша мова в 

Європейському Союзі. Вивчення німецької мови – це дуже грамотне інвестування 

свого часу, яке може принести величезну користь для учня і серйозно вплинути на його 

подальше життя. 

Із метою подальшого розвитку методичної та предметної компетенції вчителів 

німецької мови у 2014/15 навчальному році робота проводилася за різними напрямами: 

– вивчення стану викладання німецької мови в загальноосвітніх навчальних 

закладах області; 

– розробка навчально-методичного комплексу підвищення кваліфікації вчителів 

німецької мови; 

– вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду; 

– розвиток творчого потенціалу вчителя й учня. 

Навчання німецької мови в загальноосвітніх закладах Миколаївської області 

здійснюють 140 учителів. 

76,4 % учителів німецької мови (107 осіб)  мають відповідну фахову освіту. 23,6 % 

педагогів (33 особи) не мають відповідної фахової  освіти  (причому, 7,9 % педагогів 

(11 осіб) – це  вчителі української мови і літератури, 3,6 % педагогів (5 осіб) – учителі 

російської мови та літератури, 0,7 % педагогів (1особа) – вихователі дитячого садка, 

3,6 % педагогів (5 осіб) – учителі англійської мови, 0,7 % педагогів (1особа)  – учителі 

французької мови, 0,7 % педагогів  (1особа) – учителі фізичної культури,  3,6 % 

педагогів (5 осіб) – учителі історії та суспільствознавства, 0,7 % педагогів (1 особа) – 

учителі фізики, 0,7 % педагогів (1 особа) – учителі географії, біології, 1,4 % педагогів 

(2 особи)  – учителі початкових класів (діаграма 1). 

Діаграма 1 
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Кадровий склад учителів німецької мови 

 

№ 

з/п 
Назва району (міста) 
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ія
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т
 

Р
а
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м
 

1. м. Вознесенськ 1 - 1 1 3 

2. м. Миколаїв 17 10 5 14 46 

3. м. Очаків 2 - - 1 3 

4. м. Первомайськ 3 - 1 - 4 

5. м. Южноукраїнськ 2 1 - 1 4 

6. Арбузинський 2 - - 1 3 

7. Баштанський - - - 1 1 

8. Березанський - - - 4 4 

9. Березнегуватський - - - - - 

10. Братський - - - - - 

11. Веселинівський 1 - - - 1 

12. Вознесенський 2 - 1 - 3 

13. Врадіївський 3 - - 2 5 

14. Доманівський 7 3 4 3 17 

15. Єланецький 3 - - - 3 

16. Жовтневий - 1 - - 1 

17. Казанківський 1 - - - 1 

18. Кривоозерський 2 4 2 - 8 

19. Миколаївський 2 - - 2 4 

20. Новобузький 1 1 1 - 3 

21. Новоодеський 1 2 3 2 8 

22. Очаківський 3 - - 1 4 

23. Первомайський 2 1 2 4 9 

24. Снігурівський 3 - - 2 5 

 Усього     140 

 

27,9 % учителів (39 осіб) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 

14,3 % (20 осіб) – «спеціаліст ІІ категорії»;  

16,4 % (23 особи) – «спеціаліст І категорії»; 

41,4 % (58 осіб) – «спеціаліст вищої категорії» (діаграма 2). 

 

 

 



201 

Діаграма 2 

 
 

25 % (35 осіб) мають стаж роботи 1–3 роки; 

10 % (14 осіб) – 3–5 років;  

17,1 % (24 особи)  – 6–10 років; 

23,6 % (33 особи) – 11–20 років;  

24,3 % респондентів  (34 особи) – більше 20 років (діаграма 3).  

 

 

Діаграма 3 

 
 

73,6 % учителів, які викладають у загальноосвітніх навчальних закладах німецьку 

мову (104 особи), проходили курси підвищення кваліфікації з предмета «Німецька 

мова»; 

26,4 % педагогів (37 осіб)  не проходили таких курсів (діаграма 4). 

 

 

Діаграма 4 
 

 
91,2 % педагогів (93 особи) проходили вищезазначені курси протягом останніх 

п’яти років; 

8,8 % педагогів (9 осіб) проходили курси до 2011 року (діаграма 5). 
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Діаграма 5 

 
 

Аналіз виконання плану підвищення кваліфікації 

вчителями німецької мови за 2014/15 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Назва міста 

(району) 
Замовлення Фактично 

1. м. Вознесенськ 1 1 

2. м. Миколаїв 7 8 

3. м. Очаків - - 

4. м. Первомайськ 2 2 

5. м. Южноукраїнськ - - 

6. Арбузинський - - 

7. Баштанський - - 

8. Березанський - - 

9. Березнегуватський - - 

10. Братський - - 

11. Веселинівський - - 

12. Вознесенський 2 2 

13. Врадіївський 1 - 

14. Доманівський 1 2 

15. Єланецький 1 - 

16. Жовтневий - - 

17. Казанківський 1 1 

18. Кривоозерський 1 2 

19. Миколаївський 1 1 

20. Новобузький - - 

21. Новоодеський 1 - 

22. Очаківський - 1 

23. Первомайський - - 

24. Снігурівський 1 1 

 Усього 20 21 
 

Традиційним конкурсним змаганням є учнівська олімпіада. У обласній олімпіаді з 

німецької мови у 2015 році взяли участь 40 учасників (12 – у 9 класі, 16 – у 10 класі, 

12 – у 11 класі) із 24 районів і міст області. 
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Показники участі у ІІІ та IVетапах всеукраїнської учнівської олімпіади 

з німецької мови і літератури, 2015 рік 

 

№ 

з/п 

Назва міста 

(району) 

Усього 

взяли 

участь І 
м

іс
ц

е 

ІІ
 м

іс
ц

е 

ІІ
І 

м
іс

ц
е 

У
ч

а
сн

и
к

и
 

IV
 е

т
а
п

у
 

П
ер

ем
о
ж

ц
і 

IV
 е

т
а
п

у
 

1. м. Вознесенськ 1      

2. м. Миколаїв 15 3 6 5 3 

1 – 

ІІ місце; 

1 – 

ІІІ місце 

3. м. Очаків       

4. м. Первомайськ 3   1   

5. м. Южноукраїнськ 3  1 1   

6. Арбузинський       

7. Баштанський       

8. Березанський 1      

9. Березнегуватський       

10. Братський       

11. Веселинівський 1      

12. Вознесенський       

13. Врадіївський       

14. Доманівський 3  1 2   

15. Єланецький 3      

16. Жовтневий       

17. Казанківський       

18. Кривоозерський 3      

19. Миколаївський 1      

20. Новобузький       

21. Новоодеський 3      

22. Очаківський       

23. Первомайський 2  1    

24. Снігурівський 1      

 

Переможцями ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської олімпіади з німецької мови стали: 

 

9 клас 

І місце – Кривоус Катерина, учениця Миколаївської спеціалізованої школи 

«Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради; 

ІІ місце – Зеленков Пилип, учень Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 із 

поглибленим вивченням англійської мови Миколаївської міської ради; 
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ІІ місце – Чорний Вадим, учень Доманівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2  Доманівської 

районної ради; 

ІІІ місце – Юрченко Ірина, учениця Миколаївської гімназії № 4 Миколаївської міської 

ради; 

ІІІ місце – Бикова Євгенія, учениця Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської 

міської ради; 

ІІІ місце – Повстемська Наталія, учениця Романовобалківської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Первомайської районної ради. 
 

10 клас 

І місце – Дячук Валерія, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 

ім. О. Ольжича Миколаївської міської ради; 

ІІ місце – Монахов Станіслав, учень Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської 

ради; 

ІІ місце – Агеєнко Валерія, учениця Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської 

ради; 

ІІ місце – Сіроченко Марія, учениця Южноукраїнської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 

Южноукраїнської міської ради; 

ІІ місце – Яновська Катерина, учениця Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської 

міської ради; 

ІІІ місце – Солнцева Наталія, учениця Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської 

міської ради; 

ІІІ місце – Єремейчук Дарія, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 

ім. О. Ольжича Миколаївської міської ради; 

ІІІ місце – Слободянова Тетяна, учениця Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 

Первомайської міської ради; 

ІІІ місце – Волошина Інна, учениця Доманівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 Доманівської 

районної ради. 
 

11 клас 

І місце – Шагієва Ксенія, учениця Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської 

ради; 

ІІ місце – Ярова Мар’яна, учениця Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської 

ради; 

ІІ місце – Ткач Андрій, учень Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради; 

ІІІ місце – Нікуліна Анастасія, учениця Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської 

міської ради; 

ІІІ місце – Симоненко Артем, учень Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 

ім. О. Ольжича Миколаївської міської ради; 

ІІІ місце – Хомяк Тетяна, учениця Первомайської гімназії Первомайської міської ради; 

ІІІ місце – Ільницька Вікторія, Доманівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 Доманівської 

районної ради. 
 

Переможцями ІV етапу Всеукраїнської олімпіади 

з німецької мови стали: 
 

9 клас 

ІІ місце – Кривоус Катерина, учениця Миколаївської спеціалізованої школи 

«Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради. 

 

10 клас 

ІІІ місце – Дячук Валерія, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 

ім. О. Ольжича Миколаївської міської ради; 
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Завдання ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з німецької мови, що відбулася 24 січня 2015 року 

 

Klasse 9       HÖRVERSTEHEN 

 

UNSER  PAUSENLADEN  LÄUFT  GUT 

Maria und Saskia belegen Brötchen mit Fleisch, Käse oder Gurkenscheiben. Sie 

schneiden das dunkle Brot in Stücke und waschen die Äpfel. Milch und Apfelsaft 

vervollständigen das heutige Angebot im Pausenkiosk. Gesund soll es sein und deshalb wenig 

Fett und Zucker enthalten - außerdem soll es frisch sein - und zur Jahreszeit passen. Äpfel im 

Herbst, Orangen im Winter. „Wir möchten Vorbilder sein und zeigen, dass man auch ohne 

Chips und Schokolade gut isst", sagt Maria. 

Diejenigen, die für das Kioskangebot verantwortlich sind, kommen schon um halb acht 

zur Schule. Bis acht muss alles fertig sein. Dann beginnt der Unterricht. Vor der großen Pause 

stellen Andreas und Michael die Esswaren und Getränke auf den Tisch und mit dem Läuten 

zur Pause öffnen sie das Fenster. Sofort sind sie von hungrigen Kindern umgeben. Die 

Sandwichs sind besonders schnell weg. Nach der Pause sind alle wieder im Schulzimmer. Am 

Nachmittag verkaufen sie Brot und Getränke und notieren, was sie für den nächsten Tag 

brauchen. Brot bestellt Larissa telefonisch beim Bäcker. Daniel erledigt die anderen Einkäufe 

nach der Schule. Er bezahlt mit seinem eigenen Geld, das er freitags von Dominique, die für 

die Kasse verantwortlich ist, wieder zurückbekommt. 

Klassenlehrer Bruno Broder hat ein Auge auf den Pausenkiosk, lässt aber seine 

Schülerinnen und Schüler selbst die Verantwortung für ihr Unternehmen tragen. Das gefällt 

ihnen. Jede Woche ist ein anderes Team aus der Klasse an der Arbeit. Am Freitag gibt es eine 

Sitzung im Klassenzimmer, geleitet von einer Schülerin oder einem Schüler. Die vergangene 

Woche wird besprochen und das Angebot für die folgende festgelegt. 

Im Monat kosten Brot, Früchte, Zutaten und Getränke etwa 300 Franken. Nach einem 

halben Jahr Schulkiosk liegen rund tausend Franken Gewinn in der Klassenkasse. Bald muss 

diese Klasse den Kiosk der anderen Klasse übergeben. Alle sind sich einig: „Auch wenn es 

viel zu tun gibt, der Kiosk macht Spaß. Und mit dem Geld, das wir verdient haben, leisten wir 

uns etwas, einen Ausflug zum Beispiel." 

 

Klasse 9       HÖRVERSTEHEN 

 

N n/n Falsch oder richtig Richtig Falsch 

1. Im Pausenladen wird nur gesundes Essen angeboten.   

2. Das Essen im Pausenladen ist saisonbedingt..   

3. Am Kiosk dürfen nur Mädchen arbeiten.   

4. Die Verantwortung für den Schulkiosk trägt der 

Klassenlehrer Bruno Broder.  
  

5. Getränke verkauft man am schnellsten   

6. Alle Esswaren für den nächsten Tag bestellt man 

telefonisch am Nachmittag. 
  

7. Jede Woche übergibt eine Klasse den Schulkiosk der 

anderen Klasse. 
  

8. Die Klassensitzungen am Freitag leitet der 

Klassenlehrer. 
  

9. Am Wochenende macht die Klasse einen Ausflug, weil 

sie viel Geld 
  

10. Obwohl die Schüler wenig   Freizeit und viel zu tun 

haben, macht der Kiosk Spaß. 
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II. Wähle die richtige Variante! 

1. Im Pausenladen kann man... 

a) selbst belegte Brötchen machen 

b) etwas Gesundes zum Essen und Trinken kaufen. 

c) Pausensnacks wie Chips und Schokolade kaufen. 

2. Das Angebot im Pausenkiosk soll gesund sein und deshalb  

a) verkauft man dort keine Brötchen 

b) enthalten die Esswaren wenig Fett und Zucker  

c) kann man hier auch warm essen. 

3. Wer für den Pausenladen arbeitet, ... 

a) muss nach der Schule länger dableiben. 

b) hat keine Freizeit mehr. 

c) muss morgens eine halbe Stunde früher kommen. 

4. Die Arbeit im Pausenladen ist bei den Schülern beliebt, weil... 

a) sie alles selbst entscheiden können. 

b) ihnen ihr Klassenlehrer hilft. 

c) sie immer gesunde Sachen essen können. 

5. Das Verkaufsteam will möglichst billig an die Schüler verkaufen, ... 

a) aber es soll auch einen Gewinn für den Pausenladen geben. 

b) denn es will viel Geld verdienen. 

c) weil die Schüler nicht viel Geld haben. 

6.Am Nachmittag besprechen die Schüler,  

a) wie viel Geld sie heute verdient haben. 

b) wann sie morgen kommen müssen. 

c) was sie für den nächsten Tag brauchen. 

7. Daniel  bezahlt Einkäufe nach der Schule  

a) mit seinem eigenen Geld, 

b) mit dem Geld von Dominique. 

c) mit dem Geld, das er von Dominique freitags bekommt.   

8. In ihren Freitagssitzungen sprechen die Kiosk-Verantwortlichen... 

a) über die Fehler der vergangenen Woche. 

b) darüber, wer die Sitzung leiten soll. 

c) über die Planung der nächsten Woche. 

9. Die Schüler haben rund tausend Franken …verdient. 

a)nach einem Monat 

b) nach drei Monaten 

c) nach sechs Monaten  

10. Alle Schüler sind sich einig:  

a) „Der Kiosk bringt gutes Gewinn“ 

b) „Der Kiosk macht Spaß.“ 

c) „Den Kiosk kann man an jeder Schule organisieren“ 

 

 

 

Klasse 9      MÜNDLICHER  AUSDRUCK 

 

1. Lieblingssportlerin/Lieblingssportler 
– Wer ist deine Lieblingssportlerin/dein Lieblingssportler? 

– Welchen Sport macht sie/er? 

– Was kannst du über sie/ihn erzählen? (Land, Alter, sportliche Karriere, sportliche 

Erfolge) 

– Warum gefällt dir diese Sportlerin/dieser Sportler? 
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2. Du erzählst deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund über deine 

Schulfreunde. Die Fragen unten helfen dir. 
– Hast du viele Freunde? 

– Wie lange seid ihr befreundet? 

– Was verbindet euch? (Gleiche Hobbys? Gemeinsame Interessen? ...) 

– Was unternehmt ihr zusammen? 

– Kannst du deiner besten Freundin/deinem besten Freund alle deine Probleme 

anvertrauen? 

– Kannst du dich auf deine Freunde immer verlassen? 

3. Die meisten Schüler sind vor Tests und Prüfungen ziemlich aufgeregt. Warum? Sie 

wissen nicht genau, was kommt und ob ihr Wissen ausreicht. 
– Was kann man dagegen tun? 

– Was ist deine Erfahrung? 

– Wie hast du dich auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet? 

4. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund kommt zu dir zu Besuch. 
– Was würdest du ihr/ihm in Kiew zeigen? 

– Was würdest du wählen: Stadtrundfahrt? Stadtbummel? Schifffahrt? 

– Welche Museen würdest du ihr/ihm vorschlagen? 

– Was würdest du ihr/ihm sonst in der Ukraine zeigen? 

5. Nach der Schule 

Du erzählst deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund, was du 

nach der Schule machst. Die Fragen unten helfen dir. 
– Was machst du gewöhnlich nach der Schule? 

– Verabredest du dich mit deinen Freunden? 

– Triffst du dich oft mit deinen Freunden? 

– Wo trefft ihr euch? 

– Was unternehmt ihr zusammen? 

6. Erzähle deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund über die 

Umweltaktionen an deiner Schule. Die Fragen unten helfen dir. 
– Welche Umwelt aktionen organisiert man in deiner Schule? (Projekttage? 

Ausstellungen? Infostände? Plakatentwürfe? Werbetexte? Reportagen?) 

– Welche Themen stehen dabei im Mittelpunkt? (Naturschutz? Luftverschmutzung? 

Klima? Pausenmüll?) 

– Was tun Schüler deiner Schule gegen den Pausenmüll in der Schule? 

– Hast du Ideen, welche Aktionen man machen sollte? 

7. Erzähle deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund über deine 

Lieblingsmusik und deine Lieblingsmusikband. Die Fragen unten helfen dir. 
– Hörst du gern Musik? 

– Wann und wo hörst du Musik? 

– Welche Musik hörst du gern? 

– Hast du eine Lieblingsmusikband? 

– Was kannst du über diese Musikband erzählen? 

– Besuchst du gern Konzerte? Hast du schon mal ein Konzert deiner 

Lieblingsmusikgruppe besucht? Erzähle von deinen Eindrücken. 

– Rate deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund die letzte CD 

dieser Gruppe zu kaufen (das Konzert dieser Gruppe zu besuchen). 

8. Beschreibe deine Freundin/deinen Freund 
– das Aussehen 

– die Interessen 

– die wichtigsten Eigenschaften 

– die Gewohnheiten 

– gemeinsame Erlebnisse 
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9. Klassen stellen sich vor 

Eure Deutschlehrerin hat einen Brief aus Deutschland bekommen und ihn in eurer 

Klasse vorgelesen. Im Brief stand geschrieben: Eine deutsche Klasse möchte mit 

eurer Klasse Kontakt aufnehmen, um gemeinsam Projekte zu machen. Wie findest du 

diese Idee? Wie könntet ihr euch als Klasse einer deutschsprachigen Partnerklasse 

vorstellen? Welche Ideen hast du? 
– Mit einer Collage/einem Plakat? 

– In Bild und Text? 

– In einem Videofilm? 

– Auf einer Homepage? 

– Steckbriefe? Fotos? Interviews? 

10. Sport 
– Welche Sportarten sind in der Ukraine besonders beliebt? 

– Welche Sportarten werden nicht so sehr favorisiert? 

– In welchen Sportarten ist die Ukraine sehr gut und erfolgreich? 

11. Fahrradausflug 

Du machst deinen Freunden den Vorschlag, am Wochenende einen dreitägigen 

Fahrradausflug zu machen. Berichte deinen Freunden über deine Ideen. 
– Wohin? Was ist dort besonders interessant? 

– Wie viele Kilometer pro Tag? 

– Übernachtung? 

– Was mitnehmen? 

– Wer kümmert sich um was? 

12. Würdest du gern ...? 
– Würdest du gern einmal im Ausland zur Schule gehen oder studieren? 

– Oder mit deiner Familie einige Jahre im Ausland verbringen? 

– In welchen Ländern würdest du besonders gern leben? Und in welchen nicht? 

– Was meinst du: Wen und was würdest du besonders vermissen? 

13. Was ist Heimat? 
– Was bedeutet Heimat für dich? 

– Was hast du vor Augen, wenn du das Wort Heimat hörst oder liest? 

– Was fühlst du dabei? 

14. Über uns in 100 Jahren 
Füll einen imaginären Koffer mit Dingen, die etwas über dich aussagen. Man soll so 

viel wie möglich über dich erfahren. Stell dir vor, dieser Koffer wird erst in 100 Jahren 

geöffnet. Was kommt in den Koffer? 

15. Zukunftspläne 
– Was sind deine Zukunftspläne?Was möchtest du werden? 

– Was möchtest du nach der 9. Klasse machen?  

– Bleibst du an der Schule oder möchtest du eine Ausbildung beginnen? 

– Brauchst du für deinen zukünftigen Beruf Fremdsprachenkenntnisse? 

16. Im Deutschunterricht 
– Wie viel Mal in der Woche hast du Deutschunterricht? 

– Was machst du im Deutschunterricht? 

– Wann ist der Unterricht besonders interessant? 

– Was machst du am liebsten? Was magst du weniger? 

17. Lebensräume, Lebensträume Wo wohnst du?  

(Beschreibe die Wohnung oder das Haus, wo du auf gewachsen bist). 

– Was gefällt dir da besonders gut/nicht so gut/gar nicht? 

– Wo würdest du gerne leben und wo nicht? 

18. Du bist auf einer Party (in der Disko) und siehst ein sympathisches Mädchen/ einen 

sympathischen Jungen. Du würdest sie/ihn gern kennen lernen. Wie würdest du 
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dich vorstellen? Was würdest du von dir erzählen? 

19. Was soll ich anziehen? 
Deine Freundin/Dein Freund möchte heute Abend ausgehen und weiß nicht, was sie/er 

anziehen soll. Sie/Er überlegt sich: Das blaue Kleid (Hemd)? Zu altmodisch! Die 

abgetragenen Jeans? Praktisch, aber nicht so elegant! Den verrückten Rock 

(Anzug)?!Deine Freundin/Dein Freund bittet dich um Hilfe. Was würdest du ihr/ihm 

raten? 

20. Deine Freundin/Dein Freund hat dir erzählt, dass es bei ihr/ihm in der Familie jeden 

Abend Streit über das Fernsehprogramm gibt: Jeder will etwas anderes sehen. Sie/Er 

hat schon versucht, ihren/seinen Vater zu überreden, einen zweiten Fernseher zu kaufen 

aber er will nicht. Was würdest du deiner Freundin/ deinem Freund raten? 

21. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund hat dir erzählt, dass sie/er 

jeden Sonntag mit ihren/seinen Eltern wegen des Taschengeldes streitet. Sie/Er 

bekommt 10 Euro die Woche, aber das ist zu wenig, weil sie/er alles bezahlen muss: 

Kino, Schulsachen,... Was würdest du ihr/ihm raten? 

22. Kinder-Eltern-Verhältnisse 
– Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? 

– Verstehst du dich gut mit deinen Eltern? (Mit wem verstehst du dich besser? Mit 

deinem Vater oder mit deiner Mutter?) 

– Wie sind deine Eltern? Gibt es manchmal Streit? Warum? (Laute Musik? 

Fernsehprogramm? Ausgehen?) Gibt es deiner Meinung nach ideale Familien? 

23. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund kommt zu dir zu Besuch. 
– Was würdest du ihr/ihm in Kiew zeigen? 

– Was würdest du wählen: Stadtrundfahrt? Stadtbummel? Schifffahrt? 

– Welche Museen würdest du ihr/ihm vorschlagen? 

– Was würdest du ihm sonst in der Ukraine zeigen? 

24. Der Hörfunk und das Fernsehen sind sehr beliebt. Viele Jugendliche träumen davon, 

im Radio – oder Fernsehstudio zu arbeiten. Wie würdest du deine  liebste 

Fernsehsendung (Radiosendung) präsentieren? 

25. Computer und Internet  
– Spielt der Computer wichtige Rolle in deinem Leben?  

– Hast du einen Internet - Zugang und eigene E – Mail – Adresse?  

– Wie benutzt du  das Internet?  

 
 

Klasse 9       LESEVERSTEHEN 
 

Lies den Text 
KUNG FU - URSPRUNG VIELER KAMPFSPORTARTEN 

Kung Fu ist der Ursprung vieler asiatischer Kampfsportarten, es entstand vor etwa 

1500 Jahren. Damals suchten Mönche eines Schaolin-Klosters nach einer Möglichkeit gesund 

zu bleiben, um genügend Ausdauer für ihre langen Meditationen zu haben -  viele schliefen 

dabei nämlich regelmäßig ein. So machten sie gymnastische Übungen und lernten 

Atemtechniken, um ihre Konzentration zu verbessern. Da sich die Mönche auch gegen wilde 

Tiere verteidigen mussten - das Kloster lag tief im Wald - kamen bald verschiedene Kampf 

Methoden hinzu. Die Mönche beobachteten die Tiere und machten sich ihre unterschiedlichen 

Prinzipien zu eigen, z.B. die Schnelligkeit und Sprungkraft des Panthers oder den flinken 

Laufstil des Affen. Im Kung Fu spielen fünf Elemente eine große Rolle: Holz, Feuer, Erde, 

Metall und Wasser. Ein Stock symbolisiert dabei das Holz, ein Speer das Feuer, die Faust 

(„leere Hand") die Erde, ein Säbel das Metall und ein Schwert das Wasser. Ein Stock muss 

dabei aber kein besonderer Stock sein. Auch ein Besenstiel eignet sich (годиться,) für einen 

Kampf. Wichtig ist nur, dass er der ungefähren Körperlänge des Kämpfenden entspricht. 

Der Name „Kung Fu" stammt von dem chinesischen „gongf u" ab und bedeutet wörtlich 
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übersetzt „harte Arbeit". Ein Kung Fu-Schüler muss „bitter essen können", sagen daher die 

Chinesen. Das Training ist nämlich sehr streng und anspruchsvoll. Von einem Kung Fu-

Schüler erwartet man Geduld, Ausdauer, einen starken Willen, Durchhaltevermögen, 

Selbstdisziplin und einen guten moralischen Charakter. Inzwischen gibt es etwa 

2000 verschiedene Kung Fu-Stile, die alle sehr unterschiedlich sind. Einzelne Stilrichtungen 

wurden weiterentwickelt, es entstanden Kampfsportarten wie Judo, Karate, Aikido oder 

Taekwondo. Taekwondo kommt aus Korea, Judo, Karate und Aikido aus Japan. 

 

Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an. 
1. ______________________________ Kung Fu entstand vor etwa Jahren, 

a)15 

b)1500 

c)150 

2. __________________ Um während der langen Meditationen nicht einzuschlafen, 

mussten Mönche 

a) gesund bleiben; 

b) mehr Ausdauer haben; 

c) viel Sport treiben 

3. Für die Mönche waren auch verschiedene Kampfmethoden wichtig, weil… 

a) sie viele Kriege gegen andere Klöster führten. 

b) sie sich von den Wildtieren verteidigen mussten 

c) sie sich von den Klosterfeinden verteidigen mussten  

4. Im Kung Fu spielen fünf Elemente eine große Rolle: Holz, Feuer, Metall, Wasser 

und … 

a) Mond; 

b) Erde; 

c) Sonne 

5. Das Schwert symbolisiert im Kung Fu … 

a) das Metall; 

b) das Feuer; 

c) das Wasser 

6. Kung Fu  bedeutet „ _ Arbeit". 

a) regelmäßige 

b) fleißige 

c) harte 

7. __________________________ Kung Fu entstand in 

a) China 

b) Japan 

c) Korea 

8. ____________________________  Inzwischen gibt es etwa verschiedene Kung Fu-

Stile. 

a) 20 

b) 2000 

c) 200 

9. ___________________________ Taekwondo kommt aus  

a) Korea 

b) Japan 

c) China 

10. Judo, Karate und Aikido kommen aus _______ . 

a) Korea 

b) China 

c) Japan 
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Klasse 9     SCHRIFTLICHER  AUSDRUCK 

 

Schreibt einen Brief oder einen Aufsatz zu einem der folgenden Themen: 

 

1. Mit gesundem Essen fit in das Leben. 

In welchem Zusammenhang stehen diese zwei Begriffe: 

Gesundes Essen und gesundes Leben? 

Äußere deine Meinung zum Problem. 

2. Berichte über eine Party, wo du selbst warst und die dir gut gefallen hat. 

Beschreibe dabei:  

Ort, Partythema (z.B. Faschingsparty), Publikum, Musik, Getränke, Dauer…  

Schreib einen Partybericht für die Schülerzeitung.  

3.Schreibe einen Aufsatz zum Thema «Familie».  

Die Fragen unten helfen dir dabei. 

– Was ist deine Familie für dich? 

– Verstehst du dich gut mit deinen Eltern? 

– Kannst du deinen Eltern alle deine Probleme anvertrauen? (Warum nicht?) 

– Gibt es manchmal Streit in deiner Familie? 

 

 

Klasse 10       HÖRVERSTEHEN 

 

Ferien zu Hause 
Nachdem ich mir in den letzten Winterferien ein Bein gebrochen hatte und es im 

Sommer immer nur regnete, entschloss ich mich, diesmal zu Hause zu bleiben: einmal so 

richtig faul sein, lange schlafen, durch niemanden gestört werden, für nichts sorgen müssen, 

ganz und gar unabhängig sein ein herrlicher Gedanke. 

Da klingelte es an der Haustür. Meine Nachbarin, Monika, stand da mit einem 

Alpenveilchen in der Hand. „Entschuldigung für die Störung!“ begann sie etwas unsicher, 

„ich habe erfahren, dass du deine Ferien zu Hause verbringst. Und weil wir in zwei Stunden 

nach Schweiz fliegen, wollte ich mir nur schnell fragen, ob du vielleicht für drei Wochen 

meine Pflänzchen versorgen könntest?“ 

„Natürlich!“ kam meine Antwort so prompt, wie sich das für eine gute Nachbarin 

gehört. „Reizend von dir“, jubelte Monika, gab mir das Alpenveilchen und holte neben der 

Tür noch fünf weitere hervor. Entschlossen eilte sie an mir vorbei ins Wohnzimmer und 

verteilte ihre Pflanzen auf meiner Fensterbank. „Und gieß die Alpenveilchen regelmäßig! 

Aber Sonne mögen sie alle nicht!“ rief sie und schloss schnell die Vorhänge. Dann gab sie mir 

ein kleines Buch „Wie pflege ich meine Pflanzen richtig?“ und ein Paket Vogelfutter. 

Während ich noch überlegte, was ich mit dem Vogelfutter machen sollte, stellte Monika 

Angermeier einen Käfig auf den Tisch. „Der Hansi ist ein so Heber Vogel, mit dem hast du 

überhaupt keine Arbeit. Ein bisschen frischen Salat täglich. Und lass ihn „Bayern III“ hören, 

das mag er“. Mit diesen Worten verabschiedete sie sich schnell. 

Noch am gleichen Tag kamen Meiers mit einer riesigen Pflanze. Meiers fuhren nach 

Afrika zur Fotosafari. „Die Pflanze ist sehr selten, deshalb können wir sie in die beste Pflege 

geben“. Ich rückte mein Möbel zusammen, damit die Pflanze genug Platz hatte. 

Schließlich klingelte es noch einmal. Die Nachbarin von gegenüber besuchte mich mit 

ihrem Dackel Fritzi. 

„Wir fahren morgen in Urlaub, und leider können wir Fritzi nicht mitnehmen. Der 

Arme! Nur bei dir würde er sich wohl fühlen. Arbeit macht er fast gar nicht. Nur morgens 

zwischen 6 und 7 muss er natürlich mal raus. Und viel Spazierengehen mag er auch, aber das 

ist ja auch so gesund, ich meine, auch für dich! Da wird es gar nicht langweilig in den Ferien. 

Viel Vergnügen also mit Fritzi!“ 
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Es wurde wirklich nicht langweilig. Hansi war glücklich, wenn er Verkehrsdurchsagen 

hörte. Fritzi sorgte dafür, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben die Frühgymnastik am 

Radio mitmache. Die Riesenpflanze bekam tatsächlich ein neues Blatt. Meiers würden jubeln. 

Ich bekam auch viele Ansichtskarten aus den Ferien von allen meinen lieben Nachbarn. 

Sie luden mich schon jetzt zum Dia-Abend ein. 

 

 

Klasse 10       HÖRVERSTEHEN 

 

Nn/n Falsch oder richtig Richtig Falsch 

1. 
Sie beschloss die Ferien aus den Gesundheitsgründen zu 

Hause zu verbringen. 
  

2. Sie wollte ganz und gar unabhängig sein.   

3. Ihre Freundin klingelte an der Haustür.   

4. 
Ihre Nachbarin, Monika Angermeier, brachte fünf 

Alpenveilchen, für die sie sorgen musste. 
  

5. Monika flog mit ihrer Familie in die Türkei.   

6. 
Am gleichen Tag kamen noch Meiers mit einer riesigen 

Pflanze. 
  

7. Die dritte Nachbarin brachte ihren Pudel.   

8. Alle Nachbarn baten sie um die Hilfe.   

9. 
Sie war sehr höflich und sagte den Nachbarn kein 

»Nein«. 
  

10. 
Nach den Ferien veranstalteten die Nachbarn Dia-

Abend 
  

 

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze a, b oder c an! 

1. In den letzten Winterferien hat sie ... gebrochen.  

a) das Bein 

b) den Arm 

c) den Fuß 

2. Sie wollte während der Ferien... 

a) einmal so richtig zu faulenzen 

b) interessante Bücher lesen 

c) ihre Freunde in der Schweiz besuchen 

3. Monika Angermeier verbringt den Urlaub .... 

a) in der Ukraine 

b) in Österreich 

c) in der Schweiz 

4. Sie sollte für Monikas ... sorgen. 

a) Blumen und Vogel 

b) Pflanzen und Katze 

c) Hamster und Alpenblumen 

5. Am gleichen Tag kamen auch ... 

a) Meiers und die Nachbarin von gegenüber 

b) die Nachbarin von unten und Monikas Freundin  

c) die Großeltern von Monika und Meiers 

6. Die Meiers brachten der Frau die Pflanze  

a) weil die Pflanze sehr selten war, c) damit die Pflanze genug Platz hatte. 

b) weil sie sicher waren, dass sie am besten für die Pflanze sorgen konnte.     
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7. Die Meiers brachten der Frau ... 

a) eine nicht so große Pflanze 

b) eine so große Pflanze, dass sie die Möbel zusammenschieben musste. 

c) eine Pflanze, die gut zu den Alpenveilchen von Monika passte. 

8. Die Nachbarin von gegenüber brachte ... 

a) den Dackel Fritzi 

b) den Pudel Hansi 

c) den Schoßhund Franzi 

9. Die Frau musste im Sommer morgens früh aufstehen,  

a) weil sie mit dem Hund   spazieren gehen musste. 

b) weil sie die Frühgymnastik am Radio mitmachen wollte. 

c) weil sie jeden Tag die Verkehrsdurchsagen zu hören brauchte.  

10. Sie bekam von allen Nachbarn aus den Ferien ... 

a) interessante Diapositive 

b)verschiedene Geschenke 

c) viele Ansichtskarten 

 

 

Klasse 10     MÜNDLICHER AUSDRUCK 

 

1. Viele Jugendliche in Deutschland jobben in ihrer Ferienzeit, um ihre finanzielle 

Lage aufzubessern: Sie tragen Zeitungen und Prospekte aus, versorgen Haustiere, 

machen Babysitten. Haben Sie schon mal gejobbt? Erzählen Sie  über Ihre 

Erfahrungen! 
Wo haben Sie gejobbt? 

Wie lange haben Sie gejobbt? 

Hat Ihnen  die Arbeit Spaß gemacht? 

Was haben Sie mit dem Geld, das Sie  verdient haben, gemacht? 

2. Meine liebste Jahreszeit 
Welche Jahreszeit gefällt Ihnen am besten? Warum? 

Wie ist das Wetter im ... ? 

Was kann man im ... machen? 

Welche Jahreszeit gefällt Ihnen nicht so gut? Warum? 

3. Ihre  deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund kommt zu Ihnen zu 

Besuch. 
Was würden Sie ihr/ihm in Kiew zeigen? 

Was würden Sie wählen: Stadtrundfahrt? Stadtbummel? Schifffahrt? 

Welche Museen würden Sie ihr/ihm vorschlagen? Warum? 

Was würden Sie ihm sonst in der Ukraine zeigen? 

4.Erzähle Ihrer deutschen Brieffreundin/Ihrem  deutschen Brieffreund über Ihre 

Lieblingsmusik und Ihre Lieblingsmusikband. 
Hören Sie gern Musik? 

Wann und wo Hören Sie Musik? 

Welche Musik Hören Sie gern? 

Haben Sie eine Lieblingsmusikband? 

Besuchen Sie gern Konzerte? Haben Sie schon mal ein Konzert Ihrer  

Lieblingsmusikgruppe besucht? Erzählen Sie  von Ihren  Eindrücken. 

5. Am „Schwarzen Brett" hängt ein Aushang „Wollen wir unsere Schule schöner 

machen!" Haben Sie Ideen? 
Den Kunstraum zum Atelier ausbauen? 

Schulgarten anlegen? 

Schülercafe einrichten? 
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Den Schulhof bunter machen? 

Eine Wandzeitung für Schülermeinungen gestalten? 

6.Ihre Freundin/Ihr Freund fährt nach Deutschland und möchte für ihre/seine 

deutschen Freunden Geschenke kaufen. Sie/Er ruft Sie an und bittet Sie um einen Rat. 

Was würden Sie ihm raten? 
Ansichtskarten?  ein Bilderbuch? 

ein Souvenir-Tellerchen?  ein Bild? 

Wo kann man in Kiew (in deiner Stadt) Souvenirs kaufen? 

7.Sie erzählen Ihrem deutschen Brieffreund über Ihre Schulfreunde. Die Fragen 

unten helfen Ihnen. 
Haben Sie viele Freunde? 

Wie lange sind Sie befreundet? 

Was verbindet Sie? (Gleiche Hobbys? Gemeinsame Interessen? ...) 

Was unternehmen Sie zusammen? 

Können Sie  Ihrer  besten Freundin/Ihrem  besten Freund alle Ihre Probleme 

anvertrauen? 

Können Sie sich auf Ihre Freunde immer verlassen? 

8.Klassenfahrten 
Machen Sie Klassenfahrten? Wann? Wohin? Wie oft? 

Wer organisiert Klassenfahrten? 

Erzählen Sie  über Ihre Eindrücke von der letzten Klassenfahrt. Wo waren Sie ? Was 

haben Sie gesehen? Was haben Sie erlebt? 

9.Das Fahrrad 

Viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland fahren mit dem Fahrrad zur 

Schule. In vielen Ländern benutzt man das Fahrrad auch als Transportmittel. Mit dem 

Rad ist man in der Stadt oft schneller als mit dem Auto. Deswegen gibt es heute 

Fahrradkuriere. 
Können Sie Rad fahren? 

Haben Sie ein eigenes Rad? 

Wozu benutzen Sie das Rad: Schule? Freizeit? Job? 

10.Schulstress 
Haben Sie manchmal Terminstress? 

Haben Sie Zeit für Ihre Freunde, Sport, Musik? 

Wie organisieren Sie Ihren  Tag? Haben Sie einen Terminkalender? 

Was kann man gegen Schulstress tun? Erzählen Sie über Ihre Erfahrungen. 

11.Essen und Trinken in der Ukraine 

Erzählen Sie  Ihrer deutschen Brieffreundin/Ihrem  deutschen Brieffreund über 

Ihre Essgewohnheiten und die Essgewohnheiten von Ukrainern: 
was Sie am liebsten essen und trinken 

was in der Ukraine gewöhnlich gegessen und getrunken wird 

was in der Ukraine an den Festtagen an den Tisch kommt 

12.Wohnen in der Stadt oder auf dem Land? 
Wo wohnen Sie? In der Stadt? Auf dem Land? 

Gefällt Ihnen das Leben in der Stadt (auf dem Land)? 

Nennen Sie die Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt und auf dem Land. 

Wo und wie würden Sie  am liebsten wohnen oder nicht wohnen? 

Was ist für Sie wichtig? Gute und nahe Einkaufsmöglichkeiten? Kurze Wege zur Schule 

(Arbeit)? Ein attraktives Freizeitangebot? Kultur und Leben auf der Straße? 

13.Fernsehen 
Ist für Sie Fernsehen wichtig? 

Sehen Sie gern fern? Was? Wann? Wie lange? 

Lesen Sie eine Fernsehzeitschrift? Welche Lesestrategie verwenden Sie? 
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Welche Programme interessieren Sie am meisten? 

Haben Sie eine Lieblingssendung? 

Raten Sie Ihrem  Freund diese Sendung zu schauen. 

14.Ihre  jüngere Schwester feiert am Wochenende ihren Geburtstag. Sie haben  die 

Aufgabe, einen Kindergeburtstag in eurem Garten zu organisieren. Überlegen Sie sich, 

was alles zu tun ist und wer was macht. Sie haben sich einen Zettel mit Notizen gemacht. 
Wann genau? Wen einladen? 

Geschenk? Essen/Getränke? 

Tische und Stühle? Was noch besorgen? 

Was tun bei schlechtem Wetter?  

15.Beruf 
Erzählen Sie über die Berufe in Ihrer Familie. Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter) von 

Beruf? 

Was möchten Sie werden? 

Welche Vor- und Nachteile hat dieser Beruf? 

Halten Sie ein Studium an der Universität für unbedingt notwendig? Warum?/Warum 

nicht? 

Was ist für Sie wichtiger: eine Arbeit, die Spaß macht, oder eine Arbeit, bei der man 

viel Geld verdient? 

16.Ihre Klasse hat eine große Faschingsparty in der Schule organisiert. 

ErzählenSie über die Party. 
Wann? (Tag, Uhrzeit)  Kostüme Kulturprogramm   

Essen, Trinken Eintritt  Einladungen 

17.Computergeneration 
Welche Rolle spielt der Computer für Sie? 

Was machen Sie vor allem damit? 

Wie oft benutzen Sie das Internet? Welche Informationen suchen Sie im Internet? 

Gibt es auch Nachteile, wenn man sich mit dem PC beschäftigt? Welche? 

Wo haben Sie  gelernt, mit einem Computer umzugehen? 

18.Schulfächer 
Wie heißt Ihr Lieblingsfach?  Welche Leistungen haben Sie in diesem Fach? Was 

meinen dazu Ihre Eltern? 

19.Ferien  
Vergleichen Sie Ihre Ferien in diesem Jahr mit den Ferien im vorigen Jahr. 

Bevorzugen Sie die Ferien auf dem Land oder die Ferien am Meer?  

Warum? 

20.Sie haben beschlossen, ein historisches Buch zu schreiben.  
Was für ein Buch wird das sein?  

Welche historischen Epochen werden hier beschrieben werden? 

21.Für eine Wanderung ist jede Jahreszeit günstig.  
Die Hauptsache – man macht es gern. Erzählen Sie über solche Wanderung. 

22.Kleidung und Mode  

Wie finden Sie die Mode von heute?  

Wie verhalten Sie sich zur Markenkleidung?  

Was gehört zu Ihrer Garderobe? 

23.Wohnverhältnisse  
Wo mochten Sie gern wohnen (in einem Altbau/Neubau/ Eigenheim/in einer 

Klein/Großstadt/in einem Dorf...?  Was für eine Wohnung möchten Sie haben? Wie würden 

Sie folgende Meinung kommentieren: »Möbel machen keine Wohnung«. 

24.Eine ideale Schule  
Denken Sie gern an Ihre Schulzeit zurück? Was hat Ihnen in der Schule gefallen und 

was nicht? 
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Wie stellen Sie sich eine ideale Schule vor? 

Wie stellen sie sich einen idealen Lehrer vor? 

25.Urlaub und Ferien 

Was ist für Sie die beste Erholung? 

Wie verbringen verschiedene Menschen Ihren Urlaub? 

Mit wem fahren Sie in den Urlaub? Warum? 

Einige Menschen machen gern im Winter Urlaub. Warum? 

 

 

Klasse 10       LESEVERSTEHEN 
 

Interessantes Projekt 

Seit drei Monaten leben Laura und Elisabeth zusammen. Die Mitbewohnerinnen trennt 

ein Altersunterschied von 64 Jahren. 

Die ehemalige Geschäftsfrau ist 91 Jahre alt, aber rüstig. Seit 17 Jahren ist sie Witwe, 

einige ihrer Kinder und Enkel leben in der Nähe. „Aber ich bin nicht gerne allein zu Hause“, 

sagt die Seniorin. Also überließ sie im Januar eines ihrer Zimmer Laura. Laura ist Studentin, 

27 Jahre alt. Sie stammt aus Rumänien und lebt seit zweieinhalb Jahren in Deutschland. 

Zusammengekommen ist das ungewöhnliche Wohnpärchen durch das Projekt „Wohnen 

für Hilfe“ der Universität zu Köln: Studenten leben bei Senioren und statt Miete zu zahlen, 

helfen sie im Haushalt oder leisten einfach Gesellschaft. „Meine Tochter hat davon gehört 

und mich darauf gebracht“, sagt Elisabeth. „Es geht mir darum, dass jemand da ist“. 

Laura hatte einen Aushang an der Uni gefunden und sich gleich dafür interessiert: „Der 

Hauptgrund ist schon das Geld“, gibt die 27-Jährige zu. „Denn ich muss Studiengebühren 

bezahlen, da kann ich mir keine teuere Miete leisten“. Doch mochten sich die beiden auf 

Anhieb. „Gegenseitige Sympathie ist das Wichtigste“, betont Elisabeth. Jemanden, den sie 

nicht mag, hätte sie nicht bei sich aufgenommen. 

Feste Aufgaben, wie sie bei „Wohnen für Hilfe“ vorgesehen sind, hat Laura kaum. Sie 

holt morgens die Zeitung rauf, bringt Kleider in die Reinigung und begleitet Elisabeth, die 

nicht mehr so gut zu Fuß ist, sonntags in die Kirche. „Hauptsächlich reden wir aber 

miteinander“, sagt Laura. Vieles sei für sie jedoch selbstverständlich. So sagt sie immer 

Bescheid, wenn sie aus dem Haus geht. “Bei meinen Eltern konnte ich so was nicht ertragen“, 

sagt Laura lachend. „Aber hier finde ich es normal, abends ins Wohnzimmer zu kommen und 

mich ein bisschen zu unterhalten“. 

Haben die beiden trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten? „Wir schauen im 

Fernsehen oft die gleichen Sendungen an“, sagt Laura. Außerdem mögen beide Opern. Und 

Gesprächsthemen gibt es genug. „Wir sprechen von ihrem Leben als Jugendliche in den 20-er 

Jahren und ich finde es beeindruckend, von jemandem über diese Zeit zu hören.“, sagt Laura. 

Auch Elisabeth ist froh über ihre neue Mitbewohnerin. „Jedes Mal, wenn sie verreist, 

vermisse ich sie sehr. Sie kann hier wohnen, solange ich lebe“. 

rüstig – бадьорий,  енергійний 

Aushang, m – оголошення 

auf Anhieb – відразу  

 

 

Klasse 10       LESEVERSTEHEN 
 

1. Wie lange sind Laura und Elisabeth bekannt?  

A Ein Vierteljahr   B Zweieinhalb Jahre  

C Drei Jahre    D Siebzehn Jahre  

2. Elisabeth und Laura  

A wohnen unter einem Dach.  B sind Mutter und Tochter.  

C stammen aus Rumänien.  D sind im gleichen Alter.  
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3. Die Tochter von Elisabeth hat  

A an dem Projekt „Wohnen für Hilfe“ teilgenommen.  

B ihr über das Projekt erzählt.  

C an der Uni Laura kennen gelernt.  

D als Studentin einer Seniorin geholfen.  

4. Elisabeth und Laura wohnen zusammen, weil 

A sie einander gut ertragen  B sie Teilnehmerinnen eines Projektes sind 

C Laura Elisabeths Enkelin ist D Elisabeth keine eigenen Kinder hat 

5. Warum ist das Projekt „Wohnen für Hilfe“ für Laura vorteilhaft?  

A Sie lernt den Haushalt zu führen.  

B Sie lernt mit den älteren Menschen umzugehen.  

C Sie verbessert ihre Leistungen an der Uni.  

D Sie kann dank dem Projekt Geld sparen.  

6. Was machen die Frauen am Wochenende?  

A Sie gehen zum Gottesdienst.  B Sie räumen auf.  

C Sie lesen Zeitungen.   D Sie gehen spazieren.  

7. Welches Thema interessiert Laura am meisten im Gespräch mit Elisabeth?  

A Elisabeths Jugenderlebnisse  B Elisabeths früheres Berufsleben  

C kulturelle Angebote in der Stadt  D verschiedene Reiseeindrücke 

8. Am Projekt ist für Elisabeth  am wichtigsten… 

A die Möglichkeit spazieren zu gehen 

B dass sie ihre Mitbewohnerin mochte 

C dass sie die Pläne ihrer Mitbewohnerin im Voraus wusste 

D der Alter der Mitbewohnerin 

9. Elisabeth und Laura  

A verreisen gern zusammen nach Rumänien 

B finden leicht Themen zum Unterhalten 

C haben keine Gemeinsamkeiten  

D vermissen nie einander  

10. Beim Projekt „Wohnen für Hilfe“ ist … vorgesehen 

A lebenslanges Zusammenleben 

B medizinische Verpflegung 

C keine Wohnmiete 

D staatliche Unterstützung 

 
 

Klasse 10     SCHRIFTLICHER  AUSDRUCK 
 

Schriftlicher Ausdruck (A) 
Ihr Brieffreund aus Salzburg schreibt Ihnen, dass sein Hobby Bergsteigen ist. Er hat 

schon viele interessante, aber gefährliche Touren in die Berge gemacht. Überhaupt mag er alle 

Aktivitäten, die mit Risiko verbunden sind, sonst findet er das Leben langweilig. Er fragt Sie 

nach Ihrer Freizeitbeschäftigung. 

Schreiben Sie einen Brief an den Freund in Österreich. 

Schreiben Sie etwas zu allen vier nachstehenden Punkten. 
Überlegen Sie sich dabei eine passende Reihenfolge der Punkte. 

Vergessen Sie nicht Datum und Anrede und schreiben Sie auch eine passende 

Einleitung und einen passenden Schluss. 

Schreiben Sie Ihre Meinung zu gefährlichen Sportarten oder Freizeitaktivitäten. 

Erzählen Sie, welchen Wunsch Sie für Ihre Freizeit haben, was Sie aber bis jetzt noch 

nicht machen konnten. 

Empfehlen Sie ihm ein neues Hobby. 

Erzählen Sie, was Ihr Leben interessant macht. 
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Schriftlicher Ausdruck (В) 
Ihr Brieffreund aus Zürich schreibt Ihnen, dass er in einer Musikgruppe Gitarre spielt. 

Sein Vater ist dagegen, dass er so viel Zeit zum Üben mit der Musikgruppe verwendet, er 

solle lieber mehr Mathematik und Physik üben, damit seine Noten in diesen Fächern besser 

würden. Ihr Freund fragt Sie, ob Sie auch schon Konflikte mit Ihren Eltern hatten und ob Sie 

ihm ein paar gute Ratschläge geben könnten. 

Schreiben Sie einen Brief an den Freund in der Schweiz. 

Schreiben Sie etwas zu allen vier nachstehenden Punkten. 
Überlegen Sie sich dabei eine passende Reihenfolge der Punkte. 

Vergessen Sie nicht Datum und Anrede und schreiben Sie auch eine passende 

Einleitung und einen passenden Schluss. 

Was für Konflikte hatten Sie schon mit Ihren Eltern? 

Welche Ratschläge können Sie Ihrem Freund geben? 

Schreiben Sie ihm, ob Sie auch ein Instrument spielen können oder spielen möchten. 

Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben? 

Schriftlicher Ausdruck (C) 
Schreibe einen Brief an das Christkind. Formuliere in einigen Sätzen, was du dich 

wünschst. Erkläre dabei dem Christkind, warum du dich diese Dinge wünschst. Schreibe den 

Brief besonders nett, höflich oder lustig, damit deine Wünsche möglichst erfüllt werden. 

 

 

Klasse 11       HÖRVERSTEHEN 

 

Gotthold auf der Reise in die Heimat 

Während dessen befand sich der Student Gotthold Lessing wirklich auf der Reise in die 

Heimat. Sofort nach dem Empfang des väterlichen Briefes hatte er sich auf den Weg gemacht. 

Warme Kleider hatte er nicht gekauft, teils aus Unerfahrenheit, teils aus Mangel an Geld. Nun 

saß er in seinem alten Mäntelchen auf der harten Bank der Kutsche. Er war hungrig und 

zitterte vor Frost und Kummer. Seinen Mantelkragen hatte er hochgeschlagen und den Hut 

tief in die Stirn gedrückt. Hinten unter dem Hut hing ein Zopf hervor. Sein Ranzen enthielt 

ein paar Bücher und Hefte und nur etwas Brot. Den Brief des Vaters hielt er fest in der linken 

Hand in der Tasche. Er war schon schmutzig, weil er immer wieder hervorgeholt und gelesen 

wurde, obwohl Gotthold ihn schon auswendig konnte: „Setze Dich nach Empfang dieses 

Briefes sogleich in die Postkutsche und komme zu uns! Deine Mutter ist todkrank und will 

Dich vor ihrem Ende noch einmal sprechen...“ 

Beim ersten Lesen dieser Zeilen hatte er einen Augenblick lang an ihrer Wahrheit 

gezweifelt. Dann aber hatte es ihm unmöglich geschienen, dass sein Vater lügen könnte, denn 

ihm selbst war Lügen von jeher fremd. Der Gedanke hatte ihn gequält, dass die Seinen zu 

Hause unglücklich waren, während er mit seinen Freunden sorgenlos und fröhlich die Zeit 

verbrachte. Er hatte daran gedacht, dass er die gute Mutter vielleicht nicht mehr sehen und 

sprechen könnte. Und so hatte er sich rasch entschlossen, zu fahren. 

Als er nun frierend in der kalten Postkutsche saß, erinnerte er sich an seine Schuljahre in 

Meiden. Das Lernen fiel ihm immer leicht. Er überholte bald alle seine Schulkameraden und 

konnte mit Ehren die Schule verlassen. 

Damals war er nach kurzen, glücklichen Sommerferien im väterlichen Hause an die 

Universität nach Leipzig gegangen. 

Sehr bald hatte ihm Leipzig gezeigt, dass er zu plump, zu altmodisch für die große 

Handelsstadt war. Er hatte hölzerne Bewegungen und einen düsteren Gesichtsausdruck. Als er 

das erkannte, begann er sofort Versäumtes nachzuholen. Er lernte tanzen, fechten, reiten, ja, 

sogar am Pferde turnen, und wurde geschickt und munter. 
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Klasse 11       HÖRVERSTEHEN 
 

Nn/n Falsch oder richtig Richtig Falsch 

1. Damals war Gotthold Lessing Student.   

2. Lessing hat einen Brief von seinem Vater erhalten.   

3. Gotthold hatte warme Kleider gekauft.   

4. Für den Einkauf der warmen Kleider hatte Gotthold 

genug Geld. 
  

5. Gotthold war hungrig und zitterte vor Frost auf der 

harten Bank der Kutsche. 
  

6. Die Mutter war ganz gesund.   

7. Gotthold verbrachte mit seinen Freunden die Zeit sehr 

lustig. 
  

8. Das Lernen in Meiden fiel Lessing ziemlich schwer.   

9. Nach den Ferien war Gotthold nach Leipzig gegangen.   

10. In Leipzig bezog Lessing die Universität.   
 

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze a, b oder c an! 
1. Nach dem Empfang des väterlichen Briefes  hatte Gotthold ... 

a) sich auf den Weg gemacht 

b) warme Kleider gekauft 

c) eine Antwort geschrieben 

2. Der Ranzen von Gotthold enthielt... 

a) Zeitungen und Zeitschriften 

b) nur etwas Brot 

c) ein Paar Bücher und Hefte und nur etwas Brot 

3. Gotthold hatte den Brief des Vaters ... 

a) nur einmal gelesen 

b) ein paar Mal gelesen 

c) mehrmals gelesen. 

4. Der Brief des Vaters enthielt... 

a) eine lüstige Nachricht 

b) eine traurige Nachricht 

c) eine interessante Nachricht 

5. Die Eltern von Gotthold waren zu Hause ... 

a) glücklich 

b) fröhlich 

c) unglücklich 

6. Gotthold verbrachte mit seinen Freunden die Zeit... 

a) interessant 

b) sorgenlos und fröhlich 

c) uninteressant 

7. Als Lessing frierend in der kalten Postkutsche saß, erinnerte er sich an ... 

a) seine Schuljahre in Meiden 

b) seine Schulkameraden 

c) seine Eltern 

8. Nach kurzen, glücklichen Sommerferien ist Lessing an die Universität nach ... 

gegangen. 

a) München 

b) Berlin 

c) Leipzig 
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9. Das Leben in Leipzig hatte Lessing gezeigt, ... 

a) dass er zu plump, zu altmodisch für die große Handelsstadt war 

b) dass er munter war 

c) dass er geschickt war 

10. Gotthold lernte in Leipzig ... 

a) tanzen, fechten, reiten, sogar am Pferde turnen 

b) Auto fahren 

c) fechten 

 

 

Klasse 11      MÜNDLICHER AUSDRUCK 

 

1.Schulferien 
Wo, wie und mit wem verbringen Sie am liebsten Ihre Ferien? 

Wie möchten Sie dieses Jahr Ihre Ferien verbringen? 

Was halten Sie von Sprachferien? Haben Sie schon mal Sprachferien gemacht? 

Wo? Wie Lange? Erzählen Sie von Ihren Erlebnissen und Eindrücken. 

2.Fit durch Essen und Trinken 
Was essen/trinken Sie am liebsten? Wie viele Mahlzeiten am Tag haben Sie? 

Was schmeckt Ihnen am besten? Was bedeutet gesunde Ernährung für Sie? 

3.Schuluniform 

In vielen Ländern kennen die Schüler das gar nicht anders. Ob in England, Japan 

oder Australien - für die meisten Schüler dort ist die Schuluniform an der 

Tagesordnung. 
Ist die Kleidung an Ihrer  Schule ein Thema? Sollen die Schüler in Ihrer Schule eine 

Schuluniform tragen? Tragen alle Schüler in Ihrer Klasse/Schule die Schuluniform? 

Warum tragen Ihrer Meinung nach nicht alle Schüler die Schuluniform? 

Sind Sie für oder gegen die Schuluniform? 

4.Taschengeld 
Bekommen Sie Taschengeld? Wie viel? Wie oft? Von wem? 

Wofür gibst du Ihr Taschengeld aus? Sparen Sie das Geld? 

Sprechen Ihre Eltern mit Ihnen über Taschengeld? 

Schenken Ihnen Ihre Eltern (Großeltern) Geld, wenn Sie gut in der Schule sind? 

Schenken Ihnen Ihre Eltern Geld zum Geburtstag und zu den großen Festen? 

Kommen mit Ihrem Geld immer aus? 

5.Sie wollen in Zukunft Ihr eigenes Haus bauen. Wie stellen Sie sich dieses Haus 

vor? Nach der Schule Sie  erzählen  Ihrer deutschen Brieffreundin/Ihrem deutschen 

Brieffreund, was Sie nach der Schule machen. 
Was machen Sie gewöhnlich nach der Schule? Verabreden Sie sich mit Ihren Freunden? 

Treffen Sie sich oft mit Ihren Freunden? Wo treffen Sie sich? 

Was unternehmen Sie zusammen? 

6.Mein schönster Tag 
Was ist für Sie der schönste Tag im Jahr? Warum? Wie verläuft gewöhnlich dieser Tag? 

Wie bereiten Sie sich auf diesen Tag vor? 

7.Lieblingssport 
Welche Sportarten haben Sie schon erprobt?Welche Sportart treiben Sie regelmäßig? 

Wie oft haben Sie Training? Wie viele Stunden die Woche verbringen Sie  mit Sport? 

Welche Sportart möchten Sie noch ausprobieren? Zu welcher Sportart haben Sie gar 

keine Lust? Mögen Sie Sportsendungen im Fernsehen? 

8.Computergeneration 
Welche Rolle spielt der Computer für Sie? Was machen Sie vor allem damit? 

Wie oft benutzen Sie das Internet? Welche Informationen suchen Sie im Internet? 
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Gibt es auch Nachteile, wenn man sich mit dem PC beschäftigt? Welche? 

Wo haben Sie  gelernt, mit einem Computer umzugehen? 

9. Lebensträume Wo würdest du am liebsten leben? 
Wie sollen dortdas Klima, die Landschaft,die Städte und Dörfer, die Leute, ... sein? 

10. Deine Klasse möchte eine Umweltwoche in der Schule organisieren. Erzählen 

Sie darüber. 
Themen (z.B. Tierschutz) Aktivitäten in der Schule (Videos, Quiz, Diskussion) und 

außerhalb der Schule (Demonstration, Infostand in der Fußgängerzone) Wann? Kosten: Wie 

hoch? Wer zahlt? Vorbereitung auch während der Unterrichtszeit? Mitwirkung der Lehrer? 

11.Sommerreise 

Sie wollen mit Ihren  Freunden in den Sommerferien mehrere deutsche Städte 

besuchen. Erzählen Sie darüber. 
Wann genau? Welche Städte? Verkehrsmittel Was besichtigen/besuchen? 

Woher Informationen über Reiseangebote? Kosten 

12. Morgen hat deine Freundin/dein Freund eine Prüfung. Sie/Er ist ziemlich 

aufgeregt. 
Sie beruhigen sie/ihn. Sie erzählen ihr/ihm über Ihre Erfahrungen. 

Sie erzählen ihr/ihm, wie Sie sich auf die Prüfungen vorbereitet haben. 

13.Familie 
Was ist Ihre Familie für Sie? Verstehen  Sie sich gut mit Ihren Eltern? Können Sie Ihren 

Eltern alle Ihre Probleme anvertrauen? (Warum nicht?)Gibt es manchmal Streit in Ihrer 

Familie? Gibt es Ihrer Meinung nach eine Traumfamilie? (Warum nicht?) Womit verbinden 

Sie Ihre Familie? 

14.Was ist Heimat? 
Was bedeutet Heimat für Sie? Was haben Sie vor Augen, wenn Sie das Wort Heimat 

hören oder lesen? Was fühlen Sie   dabei? 

15. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen erzählt, dass 

sie/er große Probleme mit der Schule hat und deshalb die Schule abbrechen will. Sie/Er 

hat noch ein Problem: Sie/Er weiß nicht, wie sie/er das Ganze ihren/seinen Eltern 

beibringen soll. Sie/Er bittet Sie um einen Rat. Sprich mit Ihrer Brieffreundin/Ihrem  

Brieffreund. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 
Ihre Meinung zum Plan Ihres Brieffreundes mögliche Reaktion der Eltern 

eigene Berufspläne Vorschlag, wie sie/er sich verhalten sollte 

16. Ihre Freundin hat Probleme mit dem Übergewicht 
Sie möchte sich richtig ernähren. „Aber alles, was gut schmeckt, ist ungesund“, sagt sie. 

Was würden Sie ihr raten? 

17. Kommentieren Sie folgendes Sprichwort: „Wenn einer eine Reise tut, so kann 

er was erzählen“. 

Warum reist man gern? Beschreiben Sie Ihre letzte Reise. 

18. Kommentieren Sie folgenden Spruch von Seneca:„Es ist nicht wenig Zeit, die 

wir haben, sondern es ist viel, die wir nicht nutzen“. 

Was ist für Sie Freizeit? Braucht jeder Mensch ein Hobby? Berichten Sie über Ihr 

Hobby (Ihre Hobbys). 

19. Man kann Vieles sammeln: Briefmarken, Ansichtskarten, Bilder, Bücher, 

Schallplatten, Puppen, Korkenzieher. Begründen Sie Ihre Meinung dazu. 

Lesen Sie folgende Argumente »für« und »gegen« das Sammeln. Wie ist Ihre Meinung 

dazu? 

Sammeln vertreibt die Langeweile. 

Durch das Sammeln kann man viel Neues kennen lernen. 

Sammeln macht Spaß.Die Welt meiner Sammlung macht mich Stolz. 

Ich freue mich, dass ich etwas besitze, was andere nicht haben. 

Eine Sammlung braucht viel Platz. 
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20. Kommentieren Sie folgenden Spruch: „Dort, wo man singt, da setz dich ruhig 

nieder. denn böse Menschen haben keine Lieder. 

“Was halten Sie von den Volksliedern' Warum bleiben sie populär? Hat in einem 

Schlager der Text eine Bedeutung oder muss nur die Melodie schön sein' Begründen Sie Ihre 

Meinung. Welche Musik hören Sie gern? Wann' Warum? Wovon hängt es ab? 

21. In der letzten Zeit werden viele Straßen, Plätze und sogar Städte umbenannt? 

Halten Sie es für richtig? 

22.Sind alte Volksbräuche und -traditionen überholt?  Begründen Sie Ihre 

Meinung. 

Welche ukrainischen Traditionen gefallen Ihnen und welche nicht? Warum? 

Vergleichen Sie die Volksfeste in Deutschland und in der Ukraine. 

Beschreiben Sie ein ukrainisches Volksfest. 

23. Welche Rolle spielen Bücher in Ihrem Leben? 

Einige Menschen meinen, dass es viel besser ist, die Verfilmung eines Romans zu sehen 

als den Roman zu lesen. Was meinen Sie dazu? 

Sind Sie »für« oder »gegen« eine Privatbibliothek? Welche Bücher sollten dazu 

gehören? Was lesen Sie lieber - Zeitungen, Zeitschriften, Gedichte, Romane, Anekdoten...? 

Warum? Warum schreiben einige Menschen gern Märchen? 

Welche Bücher lesen Sie besonders gern? 

24. Welche Rolle spielt das Kino in Ihrem Leben? 

Berichten Sie über Vor- und Nachteile des Videos. 

25. Berichten Sie über die üblichen Mahlzeiten in Ihrem Land. 

Was versteht man unter Esskultur? 

 

 

Klasse 11       LESEVERSTEHEN 

 

„Tore, rote Karten und Pokale“ 

Der höchste Sieg, das schnellste Tor, die meisten Zuschauer: Die Rekordlisten   der 

Fußball-Weltmeisterschaften sind lang. In der 80-jährigen WM-Geschichte scheint nichts 

unmöglich.  Die brasilianische Nationalmannschaft gewann den WM-Titel bereits fünfmal: 

1958 gewannen die Fußballer erstmals in Schweden, vier Jahre später in Chile. 1970 und 

1994 gelang der Erfolg jeweils mit Siegen im Endspiel gegen Italien, 2002 besiegten sie die 

Deutschen. Außerdem war Brasilien als einzige Nation bei jeder WM dabei. 

Doch die Italiener sind Brasilien dicht auf den Fersen: Sie gewannen den WM-Pokal 

viermal. Die deutsche Nationalelf gewann immerhin dreimal: 1954, 1974 und 1990. Auch der 

beste Schütze ist bislang ein Brasilianer: Der Spieler Ronaldo schoss zwischen 1994 und 2006 

15 WM-Tore. Der Deutsche Miroslav Klose landete insgesamt zehn Treffer und könnte 

Ronaldo bald überbieten. Das schnellste Tor schoss übrigens die Türkei bei der WM 2002 

bereits 11 Sekunden nach Spielbeginn. 

9:0-Siege sind die bislang höchsten Resultate bei Weltmeisterschaften: Ungarn 

triumphierte so gegen Südkorea 1954 und Jugoslawien gegen Zaire 20 Jahre später.   Ein 

Negativrekord ist aus dem Jahr 1930 überliefert: Bei der ersten Weltmeisterschaft überhaupt 

in Uruguay waren zur Partie Rumänien gegen Peru nur etwa 300 Zuschauer gekommen - 

weniger waren es bei einem WM-Spiel bis heute nie mehr. Die höchste Zuschauerzahl ist vom 

Spiel Uruguay gegen Brasilien 1950 aus Rio überliefert: Fast 200.000 Zuschauer sahen den 

entscheidenden 2:1-Sieg der Urus im Maracana-Stadion, der den WM-Titel bedeutete. 

Keinen Punkt bei den WM-Partien zu erreichen – das passierte bislang 13 der 76 

angetretenen Nationen. Keine Bilanz ist allerdings so schlecht wie die von El Salvador: 

Gleich zweimal, 1970 und 1982, belegte man jeweils nach drei Niederlagen den letzten Platz 

und schied aus. Bei dem 1:10-Spiel gegen Ungarn 1982 gelang den Mittelamerikanern 

immerhin ihr einziger WM-Treffer. 
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Auch einzelne Spieler schafften negative Rekorde. Zwei Platzverweise bei je drei  

WM-Teilnahmen haben sowohl Rigobert Song aus Kamerun und der Franzose Zinedine 

Zidane vorzuweisen. Am spektakulärsten war sicherlich die rote Karte für Zidane im Endspiel 

gegen Italien 2006: Dort stieß der Franzose seinem Gegenspieler Marco Materazzi den Kopf 

gegen die Brust – angeblich hatte der Italiener ihn beleidigt. 

Der älteste WM-Trainer 
Je älter, desto besser: Was für Spieler nur bedingt gilt, trifft für Trainer offensichtlich 

weit besser zu. Otto Rehhagel wird im August 72 Jahre alt - coacht aber nun in Südafrika mit 

dem griechischen Team zum ersten Mal in seiner langen Karriere eine Nationalmannschaft 

bei einer WM-Endrunde. So alt war vor ihm noch kein verantwortlicher Nationaltrainer bei 

einer Weltmeisterschaft: Der bisherige Rekordhalter Otto Pfister war 68 Jahre alt, als er 2006 

bei der WM in Deutschland Togo betreute. Rehhagel gewann mit Griechenland 2004 völlig 

überraschend den Europameistert-Titel und führte das finanziell gebeutelte Land nun erst zum 

zweiten Mal überhaupt zu einer WM-Endrunde. 
 

einen Treffer landen – ein Tor schießen 

jemanden bei etwas überbieten – bei etwas besser als jemand anders sein 

aus etwas ausscheiden – hier: nicht mehr mitspielen dürfen 

Platzverweis, der – die Strafe, den Platz verlassen zu müssen 
 

Fragen zum Text 

1. Die brasilianische Nationalmannschaft war die einzige, die … 

a) bereits sechsmal Weltmeister war. 

b) bei jeder WM mitspielte. 

c) gegen die deutsche Elf gewinnen konnte. 

2. Die Mannschaft von El Salvador … 

a) hat den besten Schützen weltweit. 

b) war noch nie bei einer WM dabei. 

c) hat die schlechteste WM-Bilanz aller Zeiten. 

3. Der Franzose Zinedine Zidane … 

a) bekam nur einmal einen Platzverweis bei einer WM. 

b) stieß einem Italiener seinen Kopf gegen die Brust. 

c) schoss mehr Tore als der Brasilianer Ronaldo. 

4. Wer dicht hinter jemandem ist … 

a) bricht seinen Rekord 

b) ist ihm auf den Fersen 

c) triumphiert über ihn. 

5. Was ist das Gegenteil von "der Sieg"? 

a) die rote Karte 

b) die Niederlage 

c) der Platzverweis 

6. Das schnellste Tor schoss die Türkei  in … nach Spielbeginn.  

a) zehn Sekunden 

b) elf  Sekunden 

c) zwölf Sekunden 

7. Die  meisten Zuschauer sahen 1950 das Spiel  
a) Uruguay gegen Brasilien 

b) Uruguay gegen Italien 

c) Italien gegen Brasilien 

8. Der älteste WM-Trainer Otto Rehhagel betreute die Mannschaft  

a) von Deutschland 

b) von Großbritannien 

c) von Griechenland 
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9. Keinen Punkt haben bei den WM-Partien … erreicht.  
a) dreizehn Nationen 

b) vierzehn Nationen 

c) fünfzehn Nationen 

10. Am meisten schoss WM-Tore der Spieler  
a) Zinedine Zidane 

b) Miroslav Klose 

c) Ronaldo 

 

 

Klasse 11     SCHRIFTLICHER AUSDRUCK 

 

Schriftlicher Ausdruck (A) 
Ihr Brieffreund aus Berlin schreibt Ihnen, dass er sich  von der Fußball- WM in 

Südafrika  hinreißen lassen hat.  Er hat das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft bei der 

Weltmeisterschaft in Südafrika gegen Australien beim Public Viewing am Berliner 

Olympiastadion zusammen mit seinen Freunden gefeiert und  war schon bis zum Finale mit. 

Er und seine Freunde waren  im Fußball-Fieber,   tanzten auf der Straße und machten Lärm. 

Schreiben Sie einen Brief an den Freund in Berlin, in dem Sie antworten. 

Wie feiern die Fans in Ihrem Land eine Fußball-Weltmeisterschaft? Schauen sie die 

WM zuhause, oder vielleicht draußen beim Public Viewing? Gibt es Bräuche, um die eigene 

Mannschaft anzufeuern? Schreiben Sie einen kurzen Text, in dem Sie beschreiben, wie Sie 

die Fußball-Weltmeisterschaft erleben. 

Schriftlicher Ausdruck (B) 
In der belgischen Stadt Gent ist donnerstags immer Vegetariertag. Auch in der Schule 

sollen die Kinder lernen, Geschmack an Gemüse zu finden. Das ist nicht nur gut für die 

Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. 

Die Initiative stößt international auf großes Interesse. In Belgien sind schon zwei 

weitere Städte dem Beispiel gefolgt, und in Kolumbien gibt es Überlegungen, einen 

wöchentlichen fleischlosen Tag im ganzen Land einzuführen. Sogar Popstar Paul McCartney 

macht bei öffentlichen Veranstaltungen in Großbritannien Werbung für eine ähnliche 

Initiative. 

Beschreiben Sie in einem kurzen Text, was Sie von solchen Initiativen halten. Könnten 

Sie sich dazu entschließen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren? Nennen Sie Gründe, die 

dafür oder dagegen sprechen. 

Schriftlicher Ausdruck (C) 
Schreiben Sie drei bis vier Dinge auf, die Sie tun, um die Umwelt zu schonen. 

Versuchen Sie auch zu beschreiben, wie dadurch die Umwelt geschützt wird. Beschreiben Sie 

in einem kurzen Text, was Sie von solchen Initiativen halten. Welche Situation mit dem  

Umweltschutz existiert in der Ukraine,  in Europa?Учити мову тільки для того, щоб здати 

зовнішнє тестування, – невдала мотивація, хоча і мотивація. Німецьку, як другу 

іноземну в Україні, обирають майже 50 % учнів та студентів. Це серйозний факт, який 

змушує повірити в перспективи її знання. Утім, наразі говоримо про зовнішнє 

оцінювання з цього предмета, що у 2015 році не піддавалося суттєвим змінам. 

ЗНО – 2015 з німецької мови. Яке воно? 

Декілька слів про тести. Загалом – це 61 завдання, що поділяється на типи: 

завдання на встановлення відповідності (№ 1–5, 11–16); завдання з вибором однієї 

правильної відповіді (№ 6–10); завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17–42); 

завдання з розгорнутою відповіддю (№ 43). Тести пишуться 2 години. Цілком 

достатньо часу, якщо навчитися його контролювати. 

Окремо слід зазначити про твір. Частіше за все потрібно написати лист другу. 

Ніби просто. Складність у тому, що потрібно охопити все, що вимагається в умові 
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цього завдання, навести аргументи, приклади. Звичайно, писати без помилок. Для цього 

гарно ознайомтеся з критеріями оцінювання цього завдання. Також існують  готові 

шаблони в поміч. 

Завдання з розгорнутою відповіддю – завдання передбачає створення 

абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення в письмовій формі 

відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Це завдання оцінюється від 0 до 

14 тестових балів за спеціальними критеріями. 

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю: 
а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній 

ситуації) 

 а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали. 

 а2 – друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали. 

 а3 – третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали. 

b. Структура тексту та зв’язність 
 b1 – логіка викладу зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів 

у тексті): 0, 1 або 2 тестових бали. 

 b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист 

(особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестові бали. 

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним 

матеріалом): 0, 1 або 2 тестові бали. 

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0,1 або 2 

тестові бали. 

Увага! 
 Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове 

наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється у 0 тестових балів. 

 Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. 

Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся 

робота оцінюється у 0 тестових балів. 

 Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне 

висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється у 0 тестових балів. 

 Відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з 

іноземних мов обсяг письмового висловлювання складає не менше, ніж 100 слів. 

Готуємося до ЗНО з німецької мови разом! 

До ЗНО зараз легко готуватись онлайн. Кліки «мишкою» позбавляють зайвих 

втрат часу на пошуки потрібних підручників, таблиць чи вправ. Існують готові онлайн 

тести. Хто зна, можливо, через декілька років не потрібно буде їхати в пункт 

тестування, а можна буде складати ЗНО вдома. 

Якщо цікавлять питання чи не вдається щось знайти, існує форум ЗНО клубу на 

допомогу. Реєструйся і менше, ніж за хвилину підготовка до ЗНО з німецької мови в 

тебе під рукою. На додачу – цілий розділ із порадами, підручниками та різними 

«корисностями». 

Однак хотілося б застерегти: часто наявність необхідних ресурсів та матеріалів 

дає відчуття завершеності підготовки. Пошук усього необхідного – це лише один із 

етапів правильної підготовки. 

Готуйся, забувши про ЗНО! 

Викладачі та експерти ЗНО радять готуватися до тестування, однак забуваючи 

про нього. Мова краще всього вивчається мимовільно, коли процес захоплює і ти не 

зважаєш на час. Мабуть, на щастя, тести не перевіряють вимову та «навичку слухання» 

(хоча через це певною мірою втрачається повнота оцінки володіння мовою). Але для 

абітурієнта – це полегшення, бо поставити вимову за місяць та навіть півроку 

практично неможливо. 

 

http://znoclub.com/nimecka-mova/422-shabloni-dlya-napisannya-tvoru-z-nimetskoji-movi.html
http://znoclub.com/nimecka-mova/422-shabloni-dlya-napisannya-tvoru-z-nimetskoji-movi.html
http://znoclub.com/online-testi-zno.html
http://znoclub.com/online-testi-zno.html
http://znoclub.com/forum/index.html
http://znoclub.com/component/users/?view=registration
http://znoclub.com/nimecka-mova.html
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Німецька мова – приваблива як іноземна, належить до майже 15 германських мов 

– відгалуження індогерманської мовної родини. Це одна з найбільш уживаних рідних 

мов в Європейському Союзі (ЄС) і одна з десяти найбільш розповсюджених мов світу: 

майже 120 мільйонів людей розмовляють німецькою як рідною. Після англійської 

німецька мова перебуває на другому місці в Європі як іноземна. Зараз майже 

17 мільйонів людей у світі вивчають німецьку як іноземну в інститутах і школах. 

Викладання німецької мови за кордоном підтримує Федеральне міністерство 

закордонних справ і доручає це організаціям-посередникам: Інститут імені Ґете, з яким 

співпрацює Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

пропонує курси німецької мови у 127 містах у 80 країнах. За дорученням Німецької 

служби академічного обміну (DAAD) 440 лекторів цієї служби працюють у вищих 

навчальних закладах у 102 країнах. Центральна установа шкільної освіти за кордоном 

(ZfA)  опікується 135 німецькими школами, а також майже 1 900 німецькими 

вчителями, які навчають за кордоном. Для більшого укорінення німецької мови як 

іноземної за кордоном призначена ініціатива Федерального міністерства закордонних 

справ «Школи: партнери майбутнього» (PASCH). Її мета – розбудувати мережу з 

1 500 шкіл-партнерів. 

Зацікавленість німецької сторони в розвитку освітянських відносин із південно-

українським містом, яке розташоване в зоні Чорного моря сприяла розвитку 

українсько-німецького шкільного партнерства. Однією зі складових навчально-

виховної діяльності області є розвиток міжнародного шкільного партнерства, 

соціалізація учнів та формування інноваційної культури через участь у різноманітних 

молодіжних форумах із питань світової та європейської інтеграції. Цю складову 

реалізує Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. О. Ольжича. Творчий педагогічний 

колектив школи, небайдужа батьківська громада та волелюбна спільнота учнів 

долучилися до партнерської співпраці з метою примноження національної культури й 

духовності суспільства. Завдяки цьому школа веде роботу по переходу до якісного 

загальноосвітнього навчального закладу нового покоління, що забезпечує підготовку 

учнів, готових до самореалізації в сучасних умовах реального життя. 

Школа ім. О. Ольжича входить до складу 24 шкіл України, що мають статус  

DSD-школи. Школа отримала право запрошувати вчителів німецької мови – 

досвідчених педагогів безпосередньо з країни-носія мови – Федеративної Республіки 

Німеччини, а також приймати на тримісячний термін студентів-практикантів із 

німецьких університетів для забезпечення успішного оволодіння німецькою мовою 

учнів, до речі, також із повним забезпеченням усіх фінансових питань німецькою 

стороною. 

Можливість отримать «Sprachdiplom» у звичайній школі – це ознака нового часу в 

освіті, допомога школярам  реалізувати життєві перспективи, допомога учням бути 

людьми сучасної генерації. Учні які отримують сертифікати про досконале володіння 

німецькою мовою на стадії найвищих вимог рівня С-1 після складання ними іспитів на 

диплом DSD та об’єктивного неупередженого оцінювання німецькою стороною, 

номінуються на отримання стипендії на безкоштовну освіту в Німеччині. 

21 березня 2015 року школа ім. О. Ольжича стала приймаючою стороною 

учасників міжнародного проекту «Молодь дебатує». Учениця школи № 1, Валерія 

Дячук, представлятиме південний регіон України у фіналі конкурсу.  

 

Пріоритетні напрями й завдання роботи МОІППО 

та ЗНЗ області на наступний навчальний рік: 

– підвищення кваліфікації вчителів і організація самоосвіти; 

– підвищення науково-методичного та професійного рівнів учителів німецької 

мови; 

– широке впровадження в роботу педагогів області інформаційно-
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комунікаційних технологій; 

– форми і методи з лінгвокраїнознавчим матеріалом під час вивчення німецької 

мови; 

– психологічні та методичні особливості навчання німецькій мові учнів 

початкової школи у ЗНЗ області, у яких мова вивчається з 1 класу; 

– психологічні й методичні основи навчання німецької мови як другої іноземної; 

– упровадження в практику роботи вчителів інноваційних розробок; 

– удосконалення педмайстерності вчителів німецької мови області; 

– поповнення скарбниці педагогічних надбань із метою поширення і 

використання вчителями області; 

– вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; 

– активізувати позакласну роботу в оволодінні іншомовною освітою (німецька 

мова); 

– розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-

орієнтованого навчання та виховання; 

– формування моделі випускника: лідера, освіченої конкурентоспроможної 

особистості; 

– підготовка випускників загальноосвітніх закладів до зовнішнього незалежного 

тестування з німецької мови; 

– співпраця МОІППО з Goethe-Institut в Україні, участь у його проектах; 

– здійснення моніторингу ефективності роботи вчителів німецької мови в 

області. 

Робота з даних напрямів сприяє виконанню основних освітніх завдань – надати 

учням унікальну можливість отримання глибоких, міцних та стабільних знань із 

німецької мови, розвитку комунікативної компетентності, достойному входженню 

випускників нашої школи в європейський міжнародний освітній простір. 

 

 

Корисні посилання для вчителів німецької мови 

 

Deutsch lernen, Kultur erleben. 

Німецька мова – онлайн. 

Компютерные игры для изучения немецкого языка. 

 

http://de.islcollective.com/ – +5000 Kostenlose Arbeitsblätter von DaF-Lehrer für DaF-

Lehrer 

http://www.de-online.ru/ – Deutsch-online! Вивчення німецької мови з 

задоволенням! 

http://www.internetpolyglot.com/ – Інтернет – Поліглот: безкоштовні уроки для 

вивчення іноземних мов. Цей веб-сайт призначений для вивченння іноземних мов, 

вивченння слів та їх перекладів. Ігри сайту допомагають швидкому засвоєнню слів та 

збереженню їх у пам’яті на довгий час. 

http://www.lingua-room.com/ – Сайт на допомогу у ході вивчення англійської та 

німецької мов. Навчальні матеріали українською. Граматика, вимова. 

http://www.goethe.de – Бажаєте вивчити німецьку мову та шукаєте цікаву 

пропозицію? Ми запропонуємо саме те, що Вам потрібно. На наших заняттях Ви 

швидко досягнете успіхів у навчанні та поглибите Ваші навички міжкультурного 

спілкування. 

Усе для вивчення німецької мови на сайті: movi.com.ua Німецька мова. Даний 

розділ нашого сайту містить корисні статті та рекомендації з вивчення німецької мови, 

а також безліч різних навчальних посібників і матеріалів, які рекомендується 

використовувати при навчанні німецької мови. Іншими словами, тут зібрано все, що 

http://www.goethe.de/
http://www.studygerman.ru/lessons/
http://www.solnet.ee/games/g1_01.html#nem
http://de.islcollective.com/
http://www.de-online.ru/
http://www.internetpolyglot.com/
http://www.lingua-room.com/
http://www.goethe.de/
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стосується теми «Німецька мова». 

Сайти на допомогу вчителю НІМЕЦЬКОЇ мови: 

https://zno.yandex.ua/german/?ncrnd=8767 

http://www.dw-world.de/ 

http://lehrerzimmer.ru/ 

www.4teachers.de 

http://www.goethe.de 

http://www.noemanetz.de/vhs/kursleiter/pool/pool_daf_alphabetisch.html 

http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm 

http://www.deutschlern.net/login.php?show=2&lc=293&link=lc&module=curs 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,2164,00.html 

(Radio und TV Deutsche Welle) 

http://www.nthuleen.com/teach/vocab.html 

http://lerndeutsch.com/ 

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/ 

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsbl... 

http://www.vorleser.net/ 

http://www.hueber.de/seite/landeskunde_daf 

Texte 

http://www.kaleidos.de/alltag/deindex.htm 

für_Kinder 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/map.htm 

http://www.digitale-kinderbibliothek.de/index.html 

http://www.eigelb.org/fehlersound.html 

http://www.klickdeutsch.com.br/#a 

http://www.kreativerunterricht.de/html/deutsch_-_german.html 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=589&titelid=2201 

http://www.literacycenter.net/numbers_de/numbers_de.asp 

http://www.nachrichtenfuerkinder.de/n4k/ 

http://www.swerlowa.de/PITUS/ 

http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/spezial/beitraege/bo... 

http://www.multikids.de/ 

http://www.muitamusica.com.br/48140-kinderlieder/952987-alle-meine-entch... 

http://www.sos-halberstadt.bildung-lsa.de/indextexte.htm ilustrierte Märchen 

http://www.yjc.org.uk/ 

Audio 

http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/modlang/german/index_de_vid... 

http://www.bbc.co.uk/languages/german/lj/ 

http://www.vorleser.net/ 

http://www.tageschau.de/ 

http://www.goethe.de/ins/us/was/prj/dst/dte/dew/deindex.htm 

http://www.stk.fh-koeln.de/hv_auswahl.htm 

http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8030,00.html 

http://www.deutschlern.net/ 

http://www.bbc.co.uk/languages/german/business/ 

http://www.schellingstrasse60.de/00/00_bewohner.html 

http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00.html# 

http://en.islcollective.com/ 

 

 

 

 

http://www.dw-world.de/
http://lehrerzimmer.ru/
http://www.goethe.de/
http://www.noemanetz.de/vhs/kursleiter/pool/pool_daf_alphabetisch.html
http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm
http://www.deutschlern.net/login.php?show=2&lc=293&link=lc&module=curs
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,2164,00.html
http://www.nthuleen.com/teach/vocab.html
http://lerndeutsch.com/
http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsbl
http://www.vorleser.net/
http://www.hueber.de/seite/landeskunde_daf
http://www.kaleidos.de/alltag/deindex.htm
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/map.htm
http://www.digitale-kinderbibliothek.de/index.html
http://www.eigelb.org/fehlersound.html
http://www.klickdeutsch.com.br/#a
http://www.kreativerunterricht.de/html/deutsch_-_german.html
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=589&titelid=2201
http://www.literacycenter.net/numbers_de/numbers_de.asp
http://www.nachrichtenfuerkinder.de/n4k/
http://www.swerlowa.de/PITUS/
http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/spezial/beitraege/bo
http://www.multikids.de/
http://www.muitamusica.com.br/48140-kinderlieder/952987-alle-meine-entch
http://www.sos-halberstadt.bildung-lsa.de/indextexte.htm
http://www.yjc.org.uk/
http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/modlang/german/index_de_vid
http://www.bbc.co.uk/languages/german/lj/
http://www.vorleser.net/
http://www.tageschau.de/
http://www.goethe.de/ins/us/was/prj/dst/dte/dew/deindex.htm
http://www.stk.fh-koeln.de/hv_auswahl.htm
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8030,00.html
http://www.deutschlern.net/
http://www.bbc.co.uk/languages/german/business/
http://www.schellingstrasse60.de/00/00_bewohner.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00.html
http://en.islcollective.com/
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Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій нагально потребує 

всебічної підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними в 

сучасному світі. Удосконалення інформаційно-комунікаційних мереж, комп’ютерної 

бази, створення телекомунікаційної структури, оволодіння комп’ютерними 

технологіями сприяють входженню людини в освітній інформаційний простір.  

Збільшення потоку інформації в останні роки вимагає від учителя формувати в 

учнів такі інформаційні вміння:  знаходити, обробляти, запам’ятовувати та 

використовувати інформацію. Інформаційні вміння є основою для успішного засвоєння 

всіх навчальних предметів, і дають можливість людині вільно орієнтуватися в потоці 

інформації. Уміння повною мірою використовувати можливості інформаційних 

технологій у професійній діяльності стає одним із найважливіших якостей сучасного 

фахівця. 

Інформатика в нинішніх умовах розвитку інформаційного суспільства стає 

метапредметом, спрямованим на підготовку людини до життєдіяльності в 

інформатичній інфраструктурі, на формування її інформаційної культури та 

інформатичної компетентності. Саме вчителю інформатики належить вирішальна роль 

у створенні умов для активного пізнання та отримання дітьми практичного досвіду 

використання сучасних інформаційних технологій.  

18 червня 2015 року проведено обласний методичний актив «Формування 

інноваційного середовища професійної діяльності вчителів інформатики». Під час 

методичного активу керівниками районних (міських) методичних об’єднань учителів 

інформатики розглядалися питання викладання інформатики у 2015/16 навчальному 

році, аналізу стану та перспектив розвитку інформативної освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах області, запровадження інноваційних  моделей професійного 

розвитку вчителів у контексті неперервної освіти. Матеріали методичного активу 

доступні за посиланням http://it.moippo.org.ua/.  

 

Фахова підготовка вчителів інформатики. 

Результати моніторингу ІКТ-компетентності вчителів інформатики 

Сьогодні при викладанні інформатики як і інших предметів освітньої галузі 

«Технологія» є низка невирішених проблем, серед яких дуже гостро стоїть питання 

кадрового забезпечення. 

На 01.10.2014 року в області викладали інформатику 675 учителів, із них: 395 осіб 

(59 %) не мають відповідної фахової освіти, 30 % опитуваних мають стаж викладання 

інформатики менше 5 років, 35 % не проходили курси підвищення кваліфікації з 

інформатики протягом останніх 5 років. 
 

 

Спеціаліст 
29 % 

ІІ категорія 
19 % 

І категорія 
22 % 

Вища 
категорія 

30 % 

Кількісний склад учителів інформатики 
Миколаївської області 

http://it.moippo.org.ua/
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Учителі-нефахівці, які тільки розпочали викладати інформатику або мають 

маленький стаж викладання інформатики, у основному, володіють комп’ютером на 

рівні користувача, тобто вміють працювати з текстовими документами, презентаціями, 

володіють умінням пошуку в Інтернеті, але їм не вистачає теоретичних знань щодо 

шкільного курсу інформатики та практичних умінь і навичок роботи з програмним 

забезпеченням загального та спеціального призначення, використання якого 

передбачено навчальними програмами з  інформатики у 9–11 та 5–7 класах. 

Така ситуація є наслідком малої кількості годин на вивчення інформатики, 

особливо в загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІ ступенів. Тому адміністрація 

довантажує вчителів математики, фізики або іншого предмета, які вміють працювати з 

персональним комп’ютером, пройшли навчання за програмами «Intel. Навчання для 

майбутнього». 

Таким чином, проблема забезпечення загальноосвітніх закладів кадрами та 

надання своєчасної допомоги тим учителям, які не мають відповідної освіти, 

залишається актуальною. 

Одним із шляхів підвищення якості інформатичної освіти є курси підвищення 

кваліфікації вчителів інформатики. Навчальна програма на курсах підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області за напрямом «Інформатика» 

характеризується фаховим спрямуванням навчальної діяльності вчителів цього 

предмета та охоплює основні аспекти методики викладання шкільного курсу 

інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах області за новими державними 

стандартами. 

Під час проведення занять на курсах підвищення кваліфікації викладачі 

намагаються віддавати перевагу практичній роботі слухачів із персональним 

комп’ютером, різним формам обміну досвідом і напрацюванню методичних підходів до 

викладання інформатики в початковій і базовій школі. Усього курсами підвищення 

кваліфікації у 2013/14 навчальному році охоплені 20 % учителів інформатики ЗНЗ 

Миколаївської області. 

На порталі МОІППО продовжує роботу форум учителів інформатики.  Також 

методистами лабораторії ведуться сайти «Вільне програмне забезпечення», 

«Інформатика в школі», на сторінках яких висвітлюються актуальні питання 

41% 

59 % 

Якісний склад учителів інформатики 
Миколаївської області 

Фахівці 

Нефахівці 
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викладання предмета та використання програмного забезпечення, підготовки учнів до 

олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, надаються консультації 

вчителям, представлені кращі конкурсні роботи учнів у конкурсах з інформаційних 

технологій. Із метою надання методичної підтримки вчителям інформатики, які 

розпочали викладання інформатики за новим державним стандартом середньої освіти, у 

мережі Інтернет діє віртуальна професійна онлайн-спільнота «Інформатика у 5 класі (а 

також 6 та інших класах)». У спільноті постійно викладаються матеріали до уроків 

інформатики за новими програмами, надаються консультації, ведеться обговорення 

питань, що виникають у процесі роботи,  учителі діляться з колегами власними 

напрацюваннями та розробками до уроків. 

На виконання наказу департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 21.11.2013 № 361 «Про здійснення дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня на тему «Удосконалення ІКТ-

компетентності вчителів інформатики за умов неперервної освіти» на базі  

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти» у квітні 

2015 року було проведено наступне моніторингове дослідження ІКТ-компетентності 

вчителів інформатики. 

Головна мета моніторингового дослідження цього року – надати можливість 

учителю самостійно перевірити свої знання і вміння та порівняти свій професійний 

рівень із сучасними вимогами щодо викладання інформатики. У дослідженні взяли 

участь 497 учителів інформатики ЗНЗ Миколаївської області. Середній результат за 

тест склав 64,1 бал  із 100 максимально можливих.  Розподіл учителів за кількістю 

отриманих балів представлений на діаграмі. 

 
Результати тестування свідчать про підвищення рівня знань учителів з 

навчального предмета, особливо з тем: «Створення та опрацювання мультимедійних 

об’єктів», «Основи алгоритмізації», «Інформація. Інформаційні процеси, системи, 

технології». 
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Як і минулого року, найскладнішою для вчителів виявилася практична робота, що 

складалася з компетентнісних фахових завдань. Повністю або частково виконали 

завдання практичної роботи 74 % учителів. Карту знань або текстовий документ 

створили 57 % учителів, які проходили моніторинг, презентацію до уроку – 53 %, 

учнівську публікацію – 51 %, а вимоги та критерії оцінювання до учнівської роботи 

склали лише 38 %.  

Слід відзначити, що більше третини вчителів, які виконували практичну роботу, 

представили карту знань, використовуючи для її побудови різноманітні сервіси. Багато 

вчителів інформатики зазначили, що саме завдяки моніторинговим завданням вони 

ознайомилися з таким інструментом, як карти знань та опанували сервіси їх побудови. 

Що підтверджує самоосвітню функцію проведеного моніторингу.  
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Порівнянно з минулим роком позитивним моментом є те, що майже всі 

представлені презентації оформлені з використанням тем оформлення презентацій, 

дотриманням єдиного стилю. Складніше – ситуація зі створенням коментарів до 

слайдів (учительського пояснення нового матеріалу) та постановкою проблеми для 

учнів на початку уроку. Близько 20 % учителів зробили коментарі до слайдів 

представленої презентації, близько 15 % учителів використали при поясненні 

навчального матеріалу елементи проблемного навчання.  

Майже всі учасники моніторингового дослідження правильно визначили 

інформаційну технологію для виконання учнівського завдання, складніше було з 

визначенням інформаційного продукту – публікація (електронний варіант стінгазети, 

електронні газети, комп’ютерна публікація, текстовий документ). Але зустрічалися і 

зовсім незрозумілі визначення інформаційного продукту, який пропонувалося створити 

учням, наприклад, «Інформаційний продукт – дані, необхідні для учня пояснення, 

осмислення, розуміння, є результат його інформаційної діяльності», «Інформаційний 

продукт – життєве значення вода», «Інформаційним продуктом в даній роботі є вода, 

що є важливою для людського організму».  

Найскладнішим виявилося завдання, у якому вчителям потрібно було визначити 

інформаційний продукт, записати формальні вимоги до нього, скласти критерії 

оцінювання роботи учнів та визначити час, що потрібний учню на виконання завдання.  

Лише 17 % учителів змогли правильно визначити, що таке інформаційний продукт, 

поставити вимоги до нього та запропонувати критерії оцінювання. Проблемою для 

деяких учителів виявилося визначення часу для учнів на виконання завдання. Не зовсім 

зрозуміло,  якими критеріями для себе керувалися вчителі, що визначили час на 

виконання завдання менше 12 хвилин. Адже учням потрібно за цей час: прочитати та 

проаналізувати 2/3 друкованої сторінки тексту, відібрати потрібну інформацію та 

рознести її у відповідні колонки, оформити текстовий документ, додавши зображення 

та заголовки.  

Саме це  завдання висвітлило недостатню готовність учителів до самостійного 

складання компетентнісних завдань для учнів (передбачено програмою з інформатики 

для 7 класу), що є одним із наслідків постійного користування переважної більшості 

вчителів готовими друкованими методичним посібниками зі стандартними завданнями 

для учнів та запропонованими критеріями до них. 

Також потребують вивчення причини відмови деяких учителів виконувати 

практичні завдання моніторингу, хоча в цьому році на виконання завдань відведено 

значно більше часу, ніж у порівнянні з минулим. На наш погляд, основними чинниками 

небажання вчителів виконувати завдання є неможливість врахування результатів 

моніторингу вчителів під час чергової атестації та недостатньо сформовані навички 

самоосвітньої діяльності.  

Звертаємо увагу на те, що на сторінці моніторингового дослідження 

http://monitortest.moippo.org.ua  за власним логіном та паролем доступні тести 2014 та 

2015 років для ознайомлення з правильними відповідями на питання, працює форум, 

виставлені критерії оцінювання завдань та деякі приклади виконання  практичної 

роботи.  

У 2016 році проведитиметься наступне моніторингове дослідження навчально-

контролюючого характеру.  

 

Олімпіади, турніри та конкурси з інформатики 

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, 

розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій роботі в 

позаурочний  час.  Участь учнів у різноманітних олімпіадах, конкурсах та турнірах з 

інформатики – це не лише можливість практичного застосування знань у сфері 

інформаційних технологій, а й продемонструвати яскраві ідеї та цікаві шляхи їх 

http://monitortest.moippo.org.ua/course/view.php?id=4
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63,6 

4,5 

4,5 

13,6 

4,5 
4,5 4,5 

Відсоток призерів ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади  з інформатики в розрізі районів 

(міст) області 

Миколаїв 

Вознесенськ 

Первомайськ 

Южноукраїнськ 

Баштанський 

Березанський 

Новоодеський 

реалізації. 

У 2014/15 навчальному році у І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформатики взяли участь 2 095 учнів (1 651 – у 2014/15 н. р. ), у ІІ –  396 (404), у                 

ІІІ –  44 (36).  

Цього року в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики взяли 

участь 14 команд  Миколаївської області. Представлено 10 районів області, 3 міста 

обласного підпорядкування і 4 райони м. Миколаєва. 

Олімпіада проходила в Миколаївському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. До складу журі та експертної комісії ввійшли представники 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 

Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухомлинського, учителі ЗНЗ 

міст і районів області.  

Переможцями ІІІ етапу олімпіади стали 22 учні, що становить  50  % від загальної 

кількості учасників. Слід зазначити, що цьому сприяло якісне проведення пробного 

туру, що спростило технічну частину роботи учнів на олімпіаді. 

Найсильнішими четвертий рік поспіль виявилися  представники закладів освіти 

міст Миколаєва, Южноукраїнська, Первомайська; Баштанського району. До когорти 

призерів  олімпіади  в  цьому  році  долучилися  учні м. Вознесенська; Березанського  та 

Новоодеського районів. 
 

 

Серед закладів, учні яких стали переможцями, можна назвати Миколаївський 

муніципальний колегіум, Миколаївський морський ліцей, Миколаївський економічний 

ліцей № 2, Миколаївську спеціалізовану ЗОШ І–ІІІ ст. № 22, Миколаївські ЗОШ               

І–ІІІ ст. №№ 51, 19 Миколаївської міської ради; Баштанську гімназію  Баштанської 

районної ради, Первомайський НВК «ЗОШ І–ІІ ст. № 15-колегіум» та Первомайську 

гімназію Первомайської міської ради, Южноукраїнську гімназію № 1 та 

Южноукраїнську ЗОШ І−ІІІ ст. № 3 Южноукраїнської міської ради, Вознесенський 

ліцей «Інсайт» Вознесенської міської ради, Березанську ЗОШ І–ІІІ ст. Березанської 

районної ради, Новоодеську ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 Новоодеської районної ради. 
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Такі результати обумовлені тим, що вчителі інформатики, означених вище 

закладів, системно готують учнів до олімпіади з інформатики як на уроках, так і в 

позаурочний час.  

Під час підготовки учнів до олімпіади доречно використовувати Інтернет-

ресурси. Нагадуємо, що серед онлайн ресурсів, які доречно використовувати в 

підготовці учнів до такого роду змагань, необхідно виділити: 

1. http://acmp.ru/; 

2. http://www.e-olimp.com/; 

3. http://acm.timus.ru/; 

4. http://www.olymp.vinnica.ua/; 

5. http://codeforces.com/; 

6. http://informatics.mccme.ru/; 

7. http://www.qbit.org.ua/. 

У 2014/15 навчальному році на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики Миколаївську область представляли 5 учнів.  

№ з/п П.І.Б. учня Клас Навчальний заклад Нагороди 

1. Єрмолаєв Олександр 

Андрійович 

9 Миколаївський муні-

ципальний колегіум  

ім. В. Д. Чайки 

 

2. Серіков Олег Сергійович 9 Миколаївський муні-

ципальний колегіум  

ім. В. Д. Чайки 

 

3. Мудрієвський Петро Олегович 10 Миколаївський муні-

ципальний колегіум  

ім. В. Д. Чайки 

ІІІ 

4. Шарабай Сергій 

Олександрович 

10 Миколаївський муні-

ципальний колегіум 

ім. В. Д. Чайки 

 

5. Федоров Олександр 

Сергійович 

11 Миколаївський муні-

ципальний колегіум 

ім. В. Д. Чайки 

ІІІ 

68 % 5 % 

18 % 

9 % 

Відносна кількість переможців ІІІ етапу 
олімпіади з інформаційних технологій  

(за типами навчальних закладів) 

Заклади новиго 
типу (міськи) 

Заклади новиго 
типу (сільські) 

ЗОШ (міськи) 

ЗОШ (сільські) 

http://acmp.ru/
http://www.e-olimp.com/
http://acm.timus.ru/
http://www.olymp.vinnica.ua/
http://codeforces.com/
http://informatics.mccme.ru/
http://www.qbit.org.ua/
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На результативність виступу учнів на олімпіаді найбільше впливає фахова 

підготовка вчителів, їх методична та цілеспрямована робота з обдарованою молоддю. 

У 2014/15 навчальному році у І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій узяли участь 1 123 учні (1 862  – у 2014/15 н. р. ), у ІІ етапі –  

283 (583), у ІІІ – 38 (57). Отже, кількість учасників на всіх етапах змагання цього року  

зменшилася, що зумовлено тим, що олімпіада проводилася лише для учнів 10 та                   

11-х класів. 

ІІІ етап олімпіади проводився на базі МОІППО за єдиними завданнями разом із 

іншими областями України. До складу журі та експертної комісії ввійшли 

представники Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

учителі ЗНЗ міст і районів області. 

У олімпіаді взяли участь 38 учнів 8–11-х класів, яким необхідно було розв’язати 

комплексне завдання на використання окремих додатків із пакету Microsoft Office. Учні 

8 та 9-х класів складали 10,6 % учасників, які виступали за 10 або 11-й клас. Не 

прийняли участь у олімпіаді учні ЗНЗ м. Очакова; Казанківського, Новобузького та 

Первомайського районів. 

Переможцями ІІІ етапу олімпіади стали 19 учнів, що становить  50 % від загальної 

кількості учасників. 

Найсильнішими виявилися представники закладів освіти міст Вознесенська,  

Миколаєва, Первомайська та Южноукраїнська;  Баштанського, Вознесенського, 

Снігурівського районів. 

Серед закладів, учні яких стали переможцями, можна назвати: Миколаївський 

муніципальний колегіум, Миколаївські ЗОШ І–ІІІ ст. №№ 51, 19, гімназію № 41 

Миколаївської міської ради; Южноукраїнську ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 Южноукраїнської 

міської ради, Баштанську гімназію Баштанської районної ради,  Олександрівську ЗОШ 

І–ІІІ ст. Вознесенської районної ради. 

52,6 

5,3 

10,5 

10,5 

5,3 

10,5 
5,3 

Відсоток призерів ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади   

з ІТ у розрізі районів (міст) області 

Миколаїв 

Вознесенськ 

Первомайськ 

Южноукраїнськ 

Баштанський 

Вознесенський  

Снігурівський 
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У 2014/15 навчальному році на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з 

інформаційних технологій Миколаївську область представляли 5 учнів.  

 

№ 

з/п 
П.І.Б. учня Клас Навчальний заклад Нагороди 

1. Акуленко Олександр 

Олегович 

11 Южноукраїнська ЗОШ              

І–ІІІ ст. № 3 
 

2. Корсун Олексій 

Володимирович 

11 Миколаївська ЗОШ                 

І–ІІІ ст. № 51 
 

3. Мирошниченко Єгор 

Максимович 

11 Миколаївський 

муніципальний колегіум 

ім. В. Д. Чайки 

 

4. Мудрієвський Петро 

Олегович 

10 Миколаївський 

муніципальний колегіум 

ім. В. Д. Чайки 

І 

5. Соболь Зоряна 

Мирославівна 

10 Миколаївський 

муніципальний колегіум 

ім. В. Д. Чайки 

ІІІ 

 

Результати ІІІ та ІV етапів олімпіади свідчать про те, що в наступному році 

необхідно продовжувати роботу над темами, пов’язаними з аналізом та візуалізацією 

даних у різних додатках MS Office. 

Із завданнями ІІ, ІІІ та ІV етапів 2011−2015 років можна ознайомитися на сайті 

лабораторії інноваційного розвитку та дистанційної освіти за посиланням  

58 % 

11 % 

11 % 

21 % 

Відносна кількість переможців ІІІ етапу 
олімпіади з інформаційних технологій  

(за типами навчальних закладів) 

Заклади нового типу 
(міські) 

Заклади нового типу 
(сільські) 

ЗОШ (міські) 

ЗОШ (сільські) 
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http://it.moippo.org.ua/. 

Під час підготовки учнів до олімпіади доречно використовувати Інтернет-

ресурси, серед яких слід виділити: 

1.  http://www.planetaexcel.ru/; 

2.  http://excel2.ru/; 

3.  http://www.e-xcel.ru; 

4.  http://excel2010.ru; 

5.  http://www.excelworld.ru/; 

6.  http://itteach.ru/bazi-dannich/; 

7.  http://allexcel.info/; 

8.  http://exceltip.ru/; 

9.  http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4.html; 

10. http://obdarovanid.moippo.org.ua/. 

 

Залучення учнів до участі в різноманітних конкурсах з інформаційних технологій 

відкриває вчителю  нові можливості  для  розвитку творчого потенціалу особистості, 

надає можливість підтримати інтерес в одних, спиратися на захоплення інших, 

переключити негативні інтереси на позитивні у третіх. 

Міжнародний  конкурс із інформатики «Бобер» – це одна з можливостей 

долучити до інформаційних технологій не тільки старшокласників, а й молодших 

школярів. Участь школярів Миколаївської області в конкурсі має постійну позитивну 

динаміку. У 2014/15 навчальному році в конкурсі взяли участь 3 031 учень 

(2012/13 н. р. – 2 740)  із  184 (35 %)   навчальних закладів  області. Із них: 1 580 учнів 

показали відмінні (17,8 %) та добрі (34,3 %) результати. 

 

Найбільше учасників було з міст Миколаєва (35 %), Первомайська (9 %),  

Вознесенська (7,3 %) та  Миколаївського району (7 %).  

5 кл.; 464 

3 кл.; 451 

6 кл.; 406 

2 кл.; 385 

9 кл.; 273 

11 кл.; 252 

4 кл.; 224 

10 кл.; 208 

8 кл.; 164 

7 кл.; 99 

Залучення учнів Миколаївської області до 
участі в конкурсі «Бобер–2014» 

http://www.planetaexcel.ru/
http://excel2.ru/
http://www.e-xcel.ru/
http://excel2010.ru/
http://www.excelworld.ru/
http://itteach.ru/bazi-dannich/
http://allexcel.info/
http://exceltip.ru/
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4.html
http://obdarovanid.moippo.org.ua/
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Найактивнішими навчальними закладами стали: 

 

Назва освітньої установи  
Кількість 

учасників 
Координатор 

Миколаївська спеціалізована І–ІІІ ст. 

школа № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу 

Миколаївської міської ради 
 

130 

Безсмертна Ірина 

Костянтинівна 

Миколаївський муніципальний 

колегіум ім. В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради 
 

114 

Михайловська Наталя 

Валеріївна 

Олександрівська ЗОШ І–ІІІ ст. 

Вознесенської районної ради 
 

86 
Павлова Ганна Іванівна 

Первомайський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. 

№15-колегіум» Первомайської міської 

ради 
 

85 

Дячук Олексій 

Каземирович 

Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1               

ім. О. Ольжича Миколаївської             

міської ради 
 

76 

Сидоров Іван Євгенович 

Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 

Миколаївської міської ради 
 

77 
Ільницька Наталя 

Вікторівна 

Южноукраїнська ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 

Южноукраїнської міської ради 
 

65 
Андронатій Римма 

Олександрівна 

  

57 

83 

100 
93 

100 

0 

41 

5 
9 

52 

39 40 

0 
9 

38 

9 

27 

0 

67 

22 

75 

31 

4 

31 

Відсоток шкіл у районах (містах) області, що взяли 
участь у конкурсі «Бобер–2014» 
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Необхідно відзначити результативну роботу районних (міських) координаторів 

конкурсу – Михайловської Н. В., Ткачова М. Т., Богданової О. О., Левицької І. М., 

Рибінської Г. В.,  Дячука О. К., Головні Л. А., Галеби О. Ю. та Демиденко С. Б. і 

подякувати їм за організацію проведення конкурсу в районах та містах Миколаївської 

області. Саме вони активізують роботу вчителів інформатики щодо залучення  дітей до 

участі в конкурсі, що надає можливість учням перевірити знання у сфері 

інформаційних технологій. 

Із метою розвитку дитячої творчості з 30 березня до 30 квітня 2015 року на базі 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  проведено   

«Заочний   обласний   конкурс   анімаційних  фільмів». 

У 2014/15 навчальному році конкурс проводився для двох вікових груп учнів. 

Для учнів 9–11-х класів у традиційних номінаціях: 

– «Краща GIF-анімація»; 

– «Краща Flash-анімація»; 

– «Краща 3D-анімація». 

Учні 5–8-х класів мали можливість подати роботи до номінацій: 

– «Краща GIF-анімація»; 

– «Краща Scratch-анімація». 

На розгляд членів журі конкурсу  представлені 34 роботи учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів із 10 районів (міст) області. У номінацій «Краща GIF-анімація» 

подано  12 робіт, що складає  35 % від загальної кількості, «Краща Flash-анімація» – 14 

робіт (42 %), «Краща 3D-анімація» – 3 роботи (9 %), «Краща Scratch-анімація» – 5 робіт 

(14 %). 

Більшість представлених робіт відповідають вимогам Положення про 

заочний   обласний   конкурс   анімаційних фільмів  і свідчать про достатній рівень 

володіння учасниками конкурсу навичками роботи з комп’ютером і різноманітними 

комп’ютерними програмами. Найбільш змістовними, логічно завершеними та 

оригінальними визнано роботи, представлені на конкурс учнями  загальноосвітніх 

навчальних закладів міст Миколаєва та Вознесенська; Миколаївського району. 

Необхідно відмітити активну роботу учнів та вчителів міст Миколаєва, 

Вознесенська, Первомайська та Южноукраїнська; Вознесенського, Єланецького,  

Снігурівського, Новоодеського, Миколаївського та Первомайського районів.  Роботи 

учасників конкурсу показують, що учні Миколаївщини не залишаються осторонь 

подій, які відбуваються в Україні та світі. 

Приємно вразили роботи молодших учасників у номінації «Краща Scratch-

анімація» цікавими сюжетами фільмів. 

Ознайомитися з роботами призерів конкурсу можна за посиланням 

http://it.moippo.org.ua/. 

Із метою формування національної свідомості, художньо-естетичної культури, 

креативного мислення школярів, реалізації їх творчого потенціалу в області нових 

інформаційних технологій та візуального мистецтва з 20  до 30 жовтня 2015 року 

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти  

проводитиметься заочний обласний конкурс комп’ютерної графіки. 

До участі в конкурсі запрошуються учні 2–11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Миколаївської області. 

Конкурс проводиться для трьох вікових груп учнів: 

– 2–4-х класів у номінації «Перші кроки»; 

– 5–8-х класів та 9–11-х класів у номінаціях: «Колаж», «Краща 2-D-растрова 

графіка», «Краща 2-D-векторна графіка». 

Тематика конкурсних робіт: 

Номінація «Перші кроки» – «Казкова Україна»; 

Номінація «Колаж» – «Мій рідний край»; 

http://it.moippo.org.ua/
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Номінація «Краща 2-D-растрова графіка» – «Веселковий світ»; 

Номінація «Краща 2-D-векторна графіка» – «Із Батьківщиною в серці». 

Детально ознайомитися з умовами конкурсу можна на сайті «Інформатика в 

школі» за адресою http://it.moippo.org.ua/. 

Рекомендації вчителям інформатики: 

1. Постійно приділяти увагу самоосвіті. Звертати увагу на курси, які пропонує 

лабораторія інноваційного розвитку та дистанційної освіти на платформі дистанційного 

навчання порталу МОІППО http://moippo.mk.ua/ 

2. Забезпечувати предметну інтеграцію за рахунок використовування задач із 

економічним, математичним, фізичним та іншими предметними змістами. 

3. Звертати увагу на розв’язання нестандартних задач, заохочення учнів до 

пошуку нетрадиційних способів і методів розв’язування їх. 

4. Під час здійснення поточного контролю знань, умінь, навичок 

використовувати компетентнісні завдання. 

5. Формувати в учнів уміння аналізувати та обробляти дані, подані в різному 

вигляді, аргументувати обраний спосіб розв’язування прикладної задачі, логічно 

будувати висновки, отримані в результаті практичної діяльності шляхом використання 

нетрадиційних евристичних і дослідницьких методів навчання. 

6. Навчаючи програмувати, розробити або використовувати існуючі системи 

завдань різного рівня складності, що мають ураховувати рівень початкових знань, 

здібностей до програмування, вибір майбутньої професії, забезпечувати учням 

можливість реалізації індивідуальних маршрутів навчання шляхом застосування 

Інтернет-технологій. 

Виходячи з вищесказаного, вважаємо за доречне запропонувати використовувати 

при роботі з учнями задачі, подані на сайті http://www.e-olymp.com/  у проекті «9 витків 

спіралі». 

7. При підготовці учнів до участі в олімпіаді з інформатики особливу увагу 

приділяти роботі з файлами, сортуванню та пошуку, методу перебору варіантів, 

принципу динамічного програмування, алгоритмам на графах, обчислювальній 

геометрії, моделюванню. 

8. Учителям інформатики під час підготовки учнів до ІІІ етапу слід звертати 

увагу на мови програмування з урахуванням використання мов на IV етапі, 

використовувати можливості серверів підготовки до олімпіад  та залучати учнів до 

участі у Всеукраїнськiй учнівській олімпіадi з інформатики NetOI 

(http://www.olymp.vinnica.ua/). 

9. При підготовці учнів до участі в олімпіаді з інформаційних технологій 

особливу увагу слід приділяти  задачам на аналіз та візуалізацію даних у різних 

додатках MS Office, залучати учнів до участі в дистанційному турнірі з інформаційних 

технологій серед учнівської молоді (http://it.upml.knu.ua/). 

10. Активізувати участь учнів у Міжнародному конкурсі «Бобер», заочному 

обласному конкурсі анімаційних фільмів та комп’ютерної графіки. 

11. Особливу увагу приділяти залученню учнів 8 класів до різноманітних 

конкурсів та заходів з інформатики з метою підвищення інтересу до інформаційних 

технологій. 
 

Вивчення інформатики у 2015/16  навчальному році 
 

Інформатика в початковій школі 

У 2015/16 навчальному році продовжується вивчення інформатики в початковій 

школі. 

Із метою приведення назви навчального предмета «Сходинки до інформатики» у 

відповідність до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

http://it.moippo.org.ua/
http://moippo.mk.ua/
http://www.olymp.vinnica.ua/
http://it.upml.knu.ua/
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загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

06 березня 2002 року за № 229/6517, внесено зміни в додатки 1–7 до наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.20011 № 572 «Про Типові 

навчальні плани початкової школи», замінивши в позиції «Навчальні предмети» слова 

«Сходинки до інформатики» словом «Інформатика». Звертаємо увагу, що при записі 

назви предмета в журналі пишемо – Інформатика. Назву підручника не змінено. 

У 2014/15 навчальному році були внесені зміни до програми з інформатики                  

2–4 класів. Ознайомитися зі змінами до програми можна на сайті МОН України за 

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

1418040818/ (зміни до програми з інформатики для 4 класу) та змінами до програми з 

інформатики для 2–3 класів – http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/ 

educational_programs/1434552271/. 

Звертаємо увагу,  що з програми «Інформатика. 2–4 класи» вилучений розділ 

«Створення проектів». 

При плануванні роботи з інформатики у 4 класі вчителю необхідно звернути увагу 

не тільки на зміст навчального матеріалу, що розвантажено, а й на державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої підготовки учнів, які уточнено з метою запобігання надмірного 

контролю. 

Звертаємо увагу на те, що тема «Графічний редактор» є повторенням і 

закріпленням аналогічної теми, яка вивчалася у 2-му класі, тому доцільно вивчати цю 

тему в 4-му класі на основі іншого графічного редактора. 

Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно передбачити 

детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи в Інтернеті в процесі 

пошуку інформації, а також під час різноманітних Інтернет-спілкувань; доцільно 

проводити обговорення ситуацій, що можуть виникнути під час роботи в Інтернеті, 

використовувати різноманітні рольові ігри тощо. Водночас у програмі передбачено 

ознайомлення учнів з Інтернет-ресурсами, які вони можуть використати у своїй 

навчальній діяльності в процесі вивчення різних предметів, під час проведення міні-

досліджень тощо. 

Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням» продовжує 

алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми потрібно періодично 

звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати разом із ними і аналізувати 

алгоритми, які вони використовувалися під час вивчення інших предметів, у їхній 

повсякденній діяльності, у діяльності їхніх батьків, друзів, знайомих тощо. 

Ознайомитися з матеріалами вебінарів щодо викладання інформатики в 

початковій школі можна за посиланнями: «Конструювання уроку інформатики у 2 та 3 

класах» (https://youtu.be/jiH4Lgiaek8), «Вебінар-презентація нового підручника 

«Інформатика. 4 клас»» (https://youtu.be/Jg4fVBvrgTM), «Інноваційні підходи 

проектування підручників з інформатики для початкової школи» 

(https://youtu.be/S1_oM1DkwsA). Ознайомитися з презентаціями авторів підручників з 

інформатики для 4 класу можна на сайті «Інформатика в школі» 

(http://it.moippo.org.ua/). 

Кожен урок при вивченні «Інформатики» проводиться з використанням 

комп’ютерів, тому клас ділиться на групи так, щоб кожен учень був забезпечений 

індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у групі, 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  № 128. 

При використанні комп’ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять 

повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання 

кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на 

персональних комп’ютерах». 

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1418040818/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1418040818/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1434552271/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1434552271/
https://youtu.be/jiH4Lgiaek8
https://youtu.be/Jg4fVBvrgTM
https://youtu.be/S1_oM1DkwsA
http://it.moippo.org.ua/


249 

перевищувати 15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель знайомить учнів із 

теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у 

формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого 

матеріалу. 

Після роботи за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей, що 

виконується учнями на робочому місці. 

Для викладання інформатики залишаються чинними методичні рекомендації 

щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 1/9 – 

383). 

Комп’ютерна підтримка навчання інформатики в початковій школі: 

 Тренажери для навчання роботи з маніпулятором «миша» та клавіатурою 

(Rapid Typing – http://www.rapidtyping.com/, String Avoider Deluxe – 

http://girsa.ru/igra/String_Avoider_Deluxe). 

 Графічний редактор (CyberLinkYouPaint –  http://www.cyberlink.com/products/ 

youpaint/overview_en_US.html?&r=1; Tux Paint – http://tuxpaint.org/ 

download/windows/). 

 Середовище виконання алгоритмів (Scratch  – http://scratch.mit.edu/, 

ЛогоМиры та ПервоЛого – http://www.int-edu.ru/logo/products.html). 

 Розвивальні програми (Gcompris – http://gcompris.net/-ru-). 

Інформатика в основній і старшій школах. 

У 2015/16 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма 

для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» із розрахунку 1 година на 

тиждень. 

Звертаємо увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

29.05.2015 № 585 були внесені зміни у зміст діючої програми «Інформатика. 5–9 класи» 

(ознайомитися з програмою можна на сайті МОН: www.mon.gov.ua/ua/ 

activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/). Ознайомитися з 

порівняльною таблицею щодо змін у програмі можна сайті «Інформатика в школі» 

http://it.moippo.org.ua/. 

Саме у 7 класі будуть вивчатися такі розділи: 

 

Назва розділу Кількість годин 

Електронне листування 4  

Моделювання 3 

Алгоритми з повторенням та розгалуженням 9 

Табличний процесор 8 

Розв’язування компетентнісних задач 4 

Виконання індивідуальних навчальних проектів 4 

Резерв 3 

Всього 35 

 

Відповідно до програми, розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. 

Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від 

методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, рівня підготовки учнів і 

сформованості в них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну 

для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. 

Так само, як і у 5 та 6 класах, навчальний час, що відводиться на вивчення курсу 

інформатики, рекомендується розподіляти таким чином: 

– 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
http://it.moippo.org.ua/
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– 70 % навчального часу відводиться на формування практичних навичок 

роботи із сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ. 

Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення восьми практичних робіт. 

Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів 

класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні 

роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст 

таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 

20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів 

цієї вікової категорії). 

У основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів 

з інформатики за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання 

інформатики є сформовані (на основі здобутих знань, умінь і навичок, досвіду 

навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної 

мотивації) предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема: 

інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, 

громадянська, здоров’язбережувальна. Нагадуємо, що для вчителя компетентнісний 

підхід – це перехід від передачі знань до створення умов для активного пізнання та 

отримання дітьми практичного досвіду. Для учнів – перехід від пасивного засвоєння 

відомостей до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення та використання 

на практиці. 

До найтиповіших методів формування компетентностей учнів відносяться: 

– звернення до досвіду учнів; 

– відкрите обговорення нових знань; 

– розв’язування проблемних задач і обговорення проблемних ситуацій; 

– організація дискусій; 

– ігрова діяльність; 

– проектна діяльність. 

У 7 класі програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних 

задач, які є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. 

Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів: 

– визначення, ідентифікація даних: учень  розуміє умову задачі, правильно  

ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості 

та дані, які задані в явному чи неявному вигляді; 

– пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі,  планує свою 

роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування 

завдання,  співставляє результати пошуку з метою, здійснює  пошук  даних в 

Інтернеті); 

– управління: учень  структурує потрібні дані для пошуку розв’язку; 

– інтеграція: учень  порівнює і співставляє відомості з кількох джерел, виключає 

невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук; 

– оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних,  вибирає ресурси згідно 

із сформульованими чи запропонованими критеріями; 

– створення: учень  ураховує особливості призначення підсумкового документа,  

добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає 

узагальнені дані,  обґрунтовує свої висновки; 

– передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує 

повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ 

акуратно та презентабельно. 

При проектуванні компетентнісних задач слід урахувати, що у 7 класі  

опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або 

в одному середовищі. 
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Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання 

компетентнісних задач є обов’язковим і для всіх учнів класу. 

У 7 класі учні продовжують вивчати тему «Комп’ютерні мережі. Інтернет», 

зокрема можливості електронного листування. В учнів повинно сформуватись уявлення 

про електронний лист, електронну скриньку та її адресу, адресну книжку. Учні повинні 

розуміти та вміти пояснювати поняття та призначення електронної пошти, наводити 

приклади поштових сервісів, правильних адрес електронної пошти. Під час вивчення 

даної теми в учнів повинні сформуватися вміння створити електронну скриньку та 

користуватися нею, створити, надіслати, отримати та зберегти електронні 

повідомлення. Важливими знаннями цієї теми є правила  безпечного користування 

електронною поштою, етикету електронного листування; учні повинні не лише знати  

ці правила, але й дотримуватися їх у своїй діяльності. 

Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується 

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

meta.ua, ukrpost.net. Особливу увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці 

електронного листування, правилам безпечного листування. 

У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у навчально-

виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, що несе 

загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних 

заходів із використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу 

учнів до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Рекомендуємо 

користуватися безкоштовними фільтрами та брандмауерами (з підтвердженням їх 

належності до комп’ютерних програм вільного використання) або тими, які доступні 

для навчального закладу та забезпечують відповідний рівень захисту. Знайти 

інформацію про безпечний Інтернет можна на сайті 

www.google.com/intl/uk/goodtoknow//. 

У темі «Моделювання» учні знайомляться з видами моделей, формами їх 

представлення, інформаційною моделлю та етапами її побудови. Під час вивчення 

даної теми відбувається формування елементів операційного мислення, зокрема вміння 

формалізувати умову задачі, виділити в ній логічно самостійні частини, установити 

зв’язки між ними. Учні вчаться створювати інформаційні моделі задач з інших 

навчальних предметів. 

Поняття моделі безпосередньо пов’язане з поняттям об’єкта, тому слід згадати з 

учнями матеріал 6 класу з теми «Об’єкти». Учні середніх класів ще важко сприймають 

абстрактні, узагальнені поняття. Розкриття таких питань повинно спиратися на прості, 

доступні учням приклади. 

Інформатика вивчає інформаційні моделі. Разом із тим між поняттями фізичної 

(матеріальної) та інформаційної (знакової) моделей існують певні аналогії. Природи 

матеріальних моделей для учнів більш зрозумілі й наочні. Модель не обов’язково 

повинна мати всі характеристики такі ж, як у реального об’єкта, а лише ті, які необхідні 

для її майбутнього застосування з метою вивчення деяких характеристик реального 

об’єкта. Тому важливим поняттям в моделюванні є поняття мети. Мета моделювання – 

призначення майбутньої моделі. Мета моделювання визначає ті властивості об’єкта-

оригіналу, що повинні бути відтворені в моделі. Важливо, щоб учні зрозуміли зміст 

ланцюга «об’єкт моделювання – мета моделювання – модель». 

Рекомендуємо виконання практичної роботи № 2 «Побудова інформаційних 

моделей» поєднати з повторенням та закріпленням умінь учнів працювати в 

графічному або текстовому редакторах, а між темами «Моделювання», «Алгоритми з 

повторенням та розгалуженням», «Табличний процесор» провести тісний зв’язок, 

продовживши формування вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графічні 

моделі в обраних учителем середовищах для виконання алгоритмів та табличних 

розрахунків. 

http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow/
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У 7 класі продовжується вивчення теми «Алгоритми», зокрема «Алгоритми з 

повторенням та розгалуженням», що базується на  сформованих у 6 класі уявленнях 

про об’єкти, події, команди, виконавців, систему команд виконавців, алгоритми, форми 

подання алгоритмів, середовище виконання алгоритмів, базові алгоритмічні структури, 

уміння складати алгоритми та подавати їх у різних формах, формально виконувати 

алгоритми з навчальної діяльності та побуту; складати і виконувати алгоритми у 

визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму. 

Для формування практичних навичок продовжується використовуватися 

навчальне середовище виконання алгоритмів Scratch, що можна завантажити за 

посиланням: http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_Download. Середовище Scratch є 

крос-платформним програмним забезпеченням, що підтримує україномовний інтерфейс 

та поширюється безкоштовно, а також взяте авторськими колективами за основу для 

висвітлення цієї теми в підручниках для учнів 7 класу. Вибір програмного середовища 

залишається на розсуд учителя з урахуванням наявної комп’ютерної техніки та 

доречної для конкретного навчального закладу або класу траєкторії навчання. 

Ця тема стане базою для подальшого вивчення у 8 класі тем: «Основи подійно- та 

об’єктно-орієнтованого програмування» та «Алгоритми роботи з об’єктами та 

величинами». 

Тому під час вивчення теми «Алгоритми з повторенням та розгалуженням» слід 

пам’ятати, що метою вивчення є виділення змісту реального об’єкта – алгоритму – і 

правил його побудови. Головна мета навчання основ алгоритмізації в шкільному курсі 

– навчити основних способів організації операцій і даних, а також застосування 

базових алгоритмічних конструкцій при складанні описів алгоритмів розв’язування 

різноманітних задач. Володіння поняттям алгоритму є одним із найважливіших 

компонентів інформаційної культури. 

Вивчення теми «Табличний процесор» у 7 класі у вирішенні більшості завдань 

спирається на сформовані знання і навички учнів, що були отримані під час вивчення 

тем «Текстовий процесор» та «Редактор презентацій» у 5–6 класах, а саме формує 

поняття учнів про електронну таблицю та її об’єкти, табличний процесор та  його 

призначення, формує навички учнів створювати, відкривати, редагувати та зберігати  

файли  в середовищі табличного процесора, форматувати дані, комірки та діапазони 

комірок, виділяти та вилучати, копіювати й переміщувати вміст комірок із 

використанням комбінацій клавіш, меню, аналізувати та будувати діаграми, виконувати 

обчислення за даними електронної таблиці, використовуючи вбудовані функції. 

Принципи, що можуть бути покладеними в основу методики вивчення табличного 

процесора, багато в чому схожі з принципами, на яких будувалася методика вивчення 

текстового редактора та редактора презентацій: 

1. Пояснення основних можливостей та принципів опрацювання електронних 

таблиць будується від конкретних прикладів до узагальнень, що не залежать від 

конкретної програми та знань і навичок користувача стосовно роботи з нею. 

2. Кожна дія чи група дій, що зв’язані за змістом завдання, спочатку 

демонструється на прикладах, пояснюється мета та необхідність їх введення. 

3. Для кожної конкретної вказівки чи групи вказівок добирається система завдань 

із практично значущим і добре зрозумілим змістом для відповідної вікової групи учнів. 

Учні знайомляться з умовою такого завдання та самостійно шукають у середовищі 

потрібні вказівки для одержання результатів, при цьому вимоги до результатів 

виконання завдання (вигляд відформатованої таблиці, діаграма, результати обчислень 

тощо) учні одержують у надрукованому вигляді. Завдання полягає в тому, щоб із 

запропонованої табличної інформації шляхом її опрацювання за допомогою табличного 

процесора одержати конкретні результати. 

Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з повторенням та 

розгалуженням» можна використовувати безкоштовні онлайн сервіси: 
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– онлайн середовище code.org (https://studio.code.org – для реалізації завдань 

цієї теми найбільше підійдуть 3 та 4 курси); 

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

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність вивчення тем, 

визначених у навчальній програмі на свій розсуд. Теми «Розв’язування 

компетентнісних задач» та «Виконання індивідуальних навчальних проектів» є 

узагальнюючими темами 7 класу й орієнтовані на самостійну діяльність учнів. 

Розв’язування компетентнісних задач передбачає такі дії учня: 

– змістовий аналіз формулювання задачі; 

– побудову  інформаційної моделі; 

– пошук інформаційних матеріалів; 

– добір одного засобу  опрацювання даних (текстовий процесор, графічний 

редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище 

виконання алгоритмів); 

– опрацювання даних; 

– подання результатів розв’язування задачі. 

У процесі виконання навчальних проектів досягається і навчальна мета 

(розширення та поглиблення теоретичної бази знань учнів, надання результатам 

практичної значущості, їх придатності до розв’язування повсякденних життєвих 

проблем, диференціація навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів), і 

науково-дослідна. При виконанні роботи учні самостійно ознайомлюються з 

додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, 

зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх. 

Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у 

інформатиці можна за посиланнями: 

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

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

Для підготовки компетентнісних задач можна користуватися матеріалами, що 

розміщені на платформі регіонального моніторингового дослідження ІКТ-

компетентності вчителів інформатики http://monitortest.moippo.org.ua/. 

Із презентаціями авторів підручників з інформатики для учнів 7 класу можна 

ознайомитися на сайті «Інформатика в школі» http://it.moippo.org.ua/. 

Нагадуємо, що для методичної підтримки навчання інформатики авторськими 

колективами створено веб-ресурси, на яких розміщено різноманітні методичні та 

дидактичні матеріали: 

– блог «Інформатика. 7клас» (http://inf7-m.blogspot.com/)  – авторський колектив: 

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Саражинська Н. А. 

– веб-сайт «Інформатика для всіх» (http://allinf.at.ua) –  авторський колектив: 

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. 

– онлайновий інтерактивний підручник «Інформатика. 7 клас» 

(http://itknyga.com.ua/)  – авторський колектив: Завадський І. О., 

Палюшок Л. В., Манько Н. М. 

Зазначаємо, що навчальні заклади, які обрали програму «Інформатика. 5–9 класи 

загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу» (2012 рік), продовжують у 7 класі навчання за цією 

програмою. 

Для опанування інформатики в школах із поглибленим вивченням предметів 

математично-природничого циклу базовими є розділи: 
 

Назва розділу Кількість годин 

Інформація та її властивості 2 

Службове програмне забезпечення 4 

http://monitortest.moippo.org.ua/
http://it.moippo.org.ua/
http://inf7-m.blogspot.com/
http://allinf.at.ua/
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Основи інформаційної безпеки 2 

Мережеві технології 4 

Опрацювання даних у таблицях 8 

Комп’ютерне моделювання 2 

Алгоритмізація та програмування 5 

Виконання індивідуального проекту  

Резерв 5 

Усього  35 

 

Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізувати, обравши такі 

курси за вибором: 

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

– Основи програмування (авт.: Вапнічний С., Зубик В., Ребрина В.); 

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

– «Хмарні сервіси Office 365» (авт. Литвинова С., Абросімова Г.). 

Рекомендуємо популяризувати серед учнів 8–11 класів конкурси, пов’язані з 

розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-In, Google Summer of Code 

тощо), якщо це не вимагає фінансових витрат від навчального закладу, учителя або 

учня та відбувається в рамках чинних Державних санітарних правил та норм 

«Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та 

режим праці учнів на персональних комп’ютерах». 

Для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, 

що містяться в листі Міністерства від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію 

навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх  навчальних закладів і 

вивчення  базових дисциплін в основній школі», ознайомитись з якими можна на сайті 

МОН за адресою http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/, 

а для учнів  8–11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться в листі 

Міністерства від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій 

із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України № 17–22, 2012). 

Окрему увагу звертаємо на те, що чинність навчальних програм слід перевіряти в 

переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році. 

Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» схвалено навчальну програму з інформатики для учнів 10–11 класів 

інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів 

(авт. Іщеряков С.).  Програма складається з  двох паралельних змістових ліній: 

інформаційно-комунікаційні технології та алгоритмізація і програмування. Лінія 

вивчення інформаційно-комунікаційних технологій не відрізняється від навчальної 

програми рівня стандарт для 10–11 класів із тижневим обсягом у 1 годину. Натомість, 

лінію вивчення алгоритмізації та програмування (4 години на тиждень) адаптовано під 

професійні вимоги сучасного світового ринку розробки програмного забезпечення. 

Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен обов’язково 

ознайомитись та використовувати у своїй діяльності інструктивно-методичні матеріали 

«Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться в листі 

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

матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та 
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інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів». 

Значну увагу слід приділити патріотичному вихованню. Для цього, наприклад, 

слід обирати відповідні тексти для роботи з текстовим редактором, відповідні сайти для 

роботи в мережі Інтернет тощо. 

Наводимо також перелік вільно поширюваного програмного забезпечення та 

орієнтовні посилання для завантаження. 

Офісний пакет «OOo4kids» містить необхідний мінімум засобів для роботи в 

школі, україномовний та зрозумілий дітям інтерфейс. Офіційний сайт 

(http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php) містить версії різними мовами та для різних 

операційних систем. 

Ширші можливості може забезпечити офісний пакет LibreOffice. Офіційний сайт – 

http://www.libreoffice.org/. 

Операційну систему Лінукс можна завантажити на офіційних сайтах Убунту 

(http://www.ubuntu.com/), Мінт (http://linuxmint.com/) тощо. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання: «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Інформатика  та інформаційні технології в 

навчальних закладах», «Інформатика в школі». 

Також на допомогу вчителям інформатики на порталі Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти працює сайт «Вільне та відкрите 

програмне забезпечення», де можна завантажити безкоштовне програмне забезпечення 

для шкіл та отримати рекомендації щодо його використання в навчальному процесі 

(http://vvpz.moippo.org.ua/). 

Звертаємо увагу, що в гімназіях, ліцеях, колегіумах змістове наповнення 

технологічної освіти  у 8–11 класах може спрямовуватися на вивчення інформаційних 

технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо). 

Ураховуючи рекомендації обласного методичного активу щодо забезпечення 

якісної підготовки до викладання інформатики за новими освітніми стандартами, 

необхідно: 

І. Районним (міським) методичним кабінетам, науково-методичним центрам: 

1. Довести зміст методичного листа до вчителів інформатики на серпневих 

засіданнях методичних об’єднань. 

2. Ознайомити педагогів із інструктивно-методичними листами МОН України 

щодо викладання інформатики у 2015/16 навчальному році. 

3. Організувати методичну роботу відповідно до вимог сьогодення, а саме: 

3.1. Запровадити постійно діючі предметні семінари з питань поступового 

переходу до викладання інформатики за новими державними стандартами. 

3.2. Проводити презентації перспективного педагогічного досвіду, творчі звіти 

вчителів, які атестуються, та тих, що пройшли курси підвищення кваліфікації при 

МОІППО. 

3.3. Дотримуватися рекомендацій МОН України щодо викладання інформатики. 

4. Залучати заклади та установи освіти до ефективного використання 

комунікаційних технологій. 

5. Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників області в галузі 

інформаційних технологій. 

ІІ. Учителям інформатики: 

1. Керуватись у роботі вимогами програм, рекомендаціями МОН України, 

методичними рекомендаціями МОІППО. 

2. При організації уроку інформатики враховувати санітарно-гігієнічні норми та 

психолого-педагогічні особливості учнів різних вікових груп. 

3. У 2015/16 навчальному році особливу увагу звертати на формування 

предметних компетенцій. 

4. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із 

http://vvpz.moippo.org.ua/
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урахуванням рівня їх компетентності. 

5. Підвищувати професійний рівень у міжкурсовий період шляхом участі у 

фахових конкурсах, конференціях, семінарах, тренінгах; публікації досвіду роботи у 

фахових виданнях. 

6. Упроваджувати в практику роботи ті інноваційні освітні технології, що 

найкраще сприяють формуванню предметних компетенцій, розвитку творчих 

здібностей учнів. 

7. Поліпшити роботу з обдарованими дітьми, залучати їх до участі в обласних і 

всеукраїнських конкурсах, турнірах, олімпіадах. 
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Математика – область людського знання, що вивчає математичні моделі, які 

відображають об’єктивні властивості і зв’язку. Це – мови науки, царина, що дала 

людству зручні способи опису найрізноманітніших явищ реального світу. Математика 

дає людям методи вивчення і пізнання навколишнього світу, методи дослідження як 

теоретичних, так і практичних проблем. 

Сучасна математика об’єднує різні галузі знання в єдину систему. Цей процес 

синтезу наук знаходить своє відображення і в динаміці понятійного апарату. Для того, 

щоб суспільство рухалося вперед у своєму розвитку, потрібні не тільки «кращі уми», а 

й свіжі ідеї. Саме тому зростає потреба в креативних людях, у яких сформоване 

нестандартне мислення, які володіють   широким кругозором та гнучким розумом. 

Отже, головною умовою  розвитку цивілізації є розвиток людського інтелекту. І саме в 

цьому полягає  роль математики в сучасному суспільстві. 

Державні потреби в достатньому рівні математичної підготовки в 

загальноосвітній школі та соціокультурні пріоритети шкільної математичної освіти, 

зазвичай, задекларовано в цілях навчання математики. На визначення цілей навчання 

математики (як й інших шкільних предметів) впливають прагматичні, економічні, 

ідеологічні вимоги суспільства. Від того, який із зазначених чинників переважає в 

суспільній свідомості в той чи інший історичний проміжок часу, залежить орієнтація 

цілей навчання, визначення освітніх орієнтирів, що вважаються суспільством 

невід’ємною частиною власного розвитку. 

Стратегічною метою математичної освіти в загальноосвітньому навчальному 

закладі є розвиток і саморозвиток школярів шляхом оволодіння математичними 

знаннями й видами діяльності; забезпечення їх математичної грамотності для свідомого 

вибору профілю подальшого навчання. 

Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми 

для шкіл різного профілю, часто ставлять запитання про те, які саме розділи 

математики необхідні в тій чи іншій професії. У наш час стрімкого розвитку науки й 

техніки, нових технологій, коли деякі професії відмирають, а на їх місці виникають 

нові, відповісти на це запитання досить важко. Ураховуючи широкий спектр професій, 

ще важче передбачити майбутні професії учнів конкретного навчального закладу. 

Програми мають забезпечити базову математичну підготовку на випадки різних 

професій. 

Навчання математики в основній школі передбачає передусім формування 

предметної математичної компетентності, сутнісний опис якої подано в розділі 

«Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів» цієї програми. Крім того, 

воно має зробити певний внесок у формування окремих ключових (більш загальних, що 

виходять за межі одного предмета) компетентностей, зокрема загальнонавчальної 

(уміння вчитися), комунікативної (здатності грамотно формулювати і висловлювати 

судження), загальнокультурної та інших. Формування зазначених компетентностей 

підпорядковується реалізації загальних завдань шкільної математичної освіти, що 

здійснюється на всіх ступенях школи. До них належать: 

– формування ставлення учнів до математики як невід’ємної складової загальної 

культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному 

суспільстві на основі ознайомлення з ідеями й методами математики як 

універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання та 

дослідження процесів і явищ навколишнього світу; 

– забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними 

математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають 

змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ; 

– формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні 

твердження, застосовувати математичні методи в процесі розв’язування 

навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання та вміння 
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під час вивчення інших навчальних предметів; 

– розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, 

шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично 

оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати головне, 

аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в 

особистому житті; 

– формування здатності оцінювати правильність і раціональність розв’язування 

математичних задач, обґрунтовувати твердження, приймати рішення в умовах 

неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації. 

Крім цих загальних освітніх завдань в основній школі реалізуються такі 

специфічні для даного етапу навчання математики освітні завдання: 

– розширення знань учнів про число (від вивчених у початковій школі 

натуральних чисел до дійсних), формування культури усних, письмових, 

інструментальних обчислень; 

– формування системи функціональних понять, умінь використовувати функції 

та їх графіки для характеристики залежностей між величинами, опису явищ і 

процесів; 

– забезпечення оволодіння учнями мовою алгебри, уміннями здійснювати 

перетворення алгебраїчних виразів, розв’язувати рівняння, нерівності та їх 

системи, моделювати за допомогою рівнянь реальні ситуації, пояснювати 

здобуті результати; 

– забезпечення оволодіння учнями мовою геометрії, розвиток їх просторових 

уявлень і уяви, умінь виконувати геометричні побудови за допомогою 

геометричних інструментів (лінійки з поділками, транспортира, косинця, 

циркуля та лінійки); 

– формування в учнів знань про геометричні фігури на площині, їх властивості,  

а також умінь застосовувати здобуті знання  в  навчальних  і  життєвих 

ситуаціях; 

– формування в учнів уявлення про найпростіші геометричні фігури в просторі 

та їх властивості, а також первинних умінь застосовувати їх у навчальних і 

життєвих ситуаціях; 

– ознайомлення учнів зі способами і методами математичних доведень, 

формування умінь їх практичного використання; 

– формування в учнів знань про основні геометричні величини (довжину, площу, 

об’єм, міру кута), про способи їх вимірювання й обчислення для 

планіметричних і найпростіших стереометричних фігур, а також уміння 

застосовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях; 

– вивчення геометричних перетворень площини (рухів, подібності) та їх 

найпростіших властивостей, а також розвиток в учнів функціональних уявлень 

на геометричному змісті; 

– ознайомлення учнів з основами методу координат і векторного методу. 

Причинами виникнення проблеми є: недосконалість змісту шкільної освіти 

внаслідок невизначеності пріоритетних напрямів навчання, перевантаження 

природничо-математичних предметів фактологічним і другорядним матеріалом; низька 

якість окремих підручників із природничо-математичних предметів; незадовільний 

стан матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. 

Разом із тим, існує ціла низка  професійно-математичних питань, що мають місце 

в курсі вивчення математики з 5-го до 11-го класу, які також впливають на низький 

рівень знань із предмета. 

Протягом 2014/15 н.р. проаналізовано дані питання та визначено ряд шляхів щодо 

вдосконалення  методики викладання шкільної математики. 

Професійно-математичні питання, що мають місце в курсі вивчення 
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математики  з 5-го до 11-го класу 

1. Проблема наступності, «початкова школа – середня ланка (ступінь)», коли 

проявляються: розбіжність у методиці розв’язування задач, рівнянь та в рівнях 

складності завдань... 

2. Проблема вивчення геометричного матеріалу в 5-му класі в рамках вивчення 

теми «Натуральні числа» – вона для багатьох учнів «губиться» серед різноманітності 

завдань на розрахунки з натуральними числами. 

3. Проблема розвитку просторової уяви підлітків та можливості практичного 

застосування математичних знань. 

4. Проблема вивчення основних «китів» шкільного курсу алгебри: формул 

скороченого множення та їх застосування, розкладання на множники кількома 

способами та інших, що закладаються у 7-му класі. 

5. Проблема вивчення основних «китів» шкільного курсу геометрії: аксіом, 

теорем, властивостей фігур та інших, що закладаються у 7–8-х класах. 

Мета такої роботи в середній школі: надати учням можливість переходити в 

клас/групу учнів на заняття, де поглиблено вивчатиметься певний предмет, зокрема 

математика. Темою та змістом таких занять має бути «паралельна» шкільному курсу 

математика з доповненнями стосовно варіантів (способів, випадків) розв’язування 

тематичних задач. По завершенню 9-го класу – вибір профільної освіти... 

6. Найбільш гостра проблема – проблема міжпредметних зв’язків, від якої 

потерпають: географи, коли раніше за математиків знайомлять із мапою та 

використовують масштаб; фізики, коли використовують стандартний вид числа або 

пояснюють степені та будують графіки функцій; хіміки, коли складають пропорції або 

з відповідної формули виражають одну зміну через іншу, ... Від цієї проблеми 

страждають і самі ж викладачі математики, бо учні не бачать, де, коли і як саме 

використовують математичні твердження, закони,  для чого їм потрібні набуті знання, 

уміння, навички. 

7. Проблема послідовності вивчення тем у курсі «Геометрія – 9». На 

сьогоднішній день, сучасна програма пропонує «Початкові відомості зі стереометрії», 

яку доцільніше, на наш погляд, буде вивчати на початку 10-го класу. 

8. Проблема вивчення розділу «Тригонометрія» у 10-х класах. 

9. Проблема наповнюваності профільних класів, яка, звісно, має можливість 

бути розглянутою на місцевому рівні, але, частіше за все, не може бути розв’язаною 

через скудність місцевих бюджетів. 

Розв’язання проблеми можливе за умови об’єднання зусиль центральних органів 

виконавчої влади та місцевих органів управління освітою шляхом виконання 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти    (листопад 2013 р.). 

Зрозуміло, що всі вище зазначені проблеми впливають на якість підготовки 

випускників до складання зовнішнього незалежного тестування, а також на здатність 

майбутніх студентів опанувати програмний матеріал не тільки з вищої математики, а 

також і сумісних дисциплін. 

 

Нові програми з математики  

(джерело: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-

26/4115/lmon_26062015_1_9_305.zip ) 

 

Зміст навчального матеріалу структуровано за темами відповідних навчальних 

курсів із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і 

навчального часу є орієнтовним. Учителеві та авторам підручників надається право 

коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних 

навчальних ситуацій. Наприкінці кожного року навчання передбачено години для 

повторення і систематизації вивченого. 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-26/4115/lmon_26062015_1_9_305.zip
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-26/4115/lmon_26062015_1_9_305.zip
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Зміна кількості змістових ліній за новою програмою пов’язана з поділом змістової 

лінії «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики» на дві самостійні – 

«Елементи комбінаторики» та «Початки теорії ймовірностей та елементи статистики». 

Таким чином зміст математичної освіти в основній школі структурується за такими 

змістовими лініями, як: 

– числа;  

– вирази;  

– рівняння і нерівності;  

– функції;  

– геометричні фігури;  

– геометричні величини;  

– елементи комбінаторики;  

– початки теорії ймовірностей та елементи статистики. 

У 2015/16 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів 

продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів               

5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт.: М. Бурда, Ю. Мальований, 

Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про 

затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України 

(www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_ 

programs/1349869088/). 

Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни, 

викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Так, із курсу математики у 

5–6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Учні не 

зобов’язані більше набувати вмінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі 

шляхом розгляду можливих варіантів і на прикладах пояснювати поняття випадкової 

події та ймовірності появи випадкової події. 

Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на 

побудову, у  зв’язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні 

вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики у 7 класі 

відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії). 

У основу побудови змісту й організації процесу навчання математики у 7 класі 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання 

предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в 

програмі в розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів». 

Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичні курси: алгебра і геометрія. 

Основними завданнями курсу алгебри є формування вмінь виконання тотожних 

перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, 

достатніх для вільного їх використання у вивченні математики й суміжних предметів, а 

також для практичних застосувань математичного знання. Важливе завдання полягає в 

залученні учнів до використання рівнянь і функцій як засобів математичного 

моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на цій основі прикладних та 

інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль обґрунтувань математичних 

тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, формування різноманітних 

алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного мислення та алгоритмічної культури 

школярів. 

Основу курсу становлять перетворення цілих раціональних виразів. Важливо 

забезпечити формування вмінь школярів вільно виконувати основні види перетворень 

таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та 
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використання математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів. 

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Відомості про 

рівняння доповнюються поняттям рівносильних рівнянь. Процес розв’язування 

рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними йому 

рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні 

роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Розглядаються системи 

лінійних рівнянь із двома змінними. 

Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних 

задач. Важливе значення надається формуванню вмінь застосовувати алгоритм 

розв’язування задачі за допомогою рівняння. 

У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять – поняття 

функції. Також вводиться поняття лінійної функції та її графіка. Ці відомості 

використовуються для графічного ілюстрування розв’язування лінійного рівняння з 

однією змінною, а також системи двох лінійних рівнянь із двома змінними. 

Функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи і розвивається в 

тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рівняннями й нерівностями. Властивості 

функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних 

уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння 

учнями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, 

поступово збільшується. Під час вивчення функцій значна увага має відводиться 

формуванню вмінь будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за 

графіками функцій процеси, що вони описують, спроможності розуміти функцію як 

певну математичну модель реального процесу. 

Головна лінія курсу геометрії – геометричні фігури та їх властивості. Основними 

поняттями курсу є точка, пряма, площина, належати, лежати між. Перші три поняття – 

це основні геометричні фігури, а два останніх – основні відношення. Це неозначувані 

поняття – для них не формулюються означення, але їх зміст розкривається через опис, 

показ, характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а їх властивості 

встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень має усвідомити, що під час 

доведення теорем можна користуватися означеннями, аксіомами і раніше доведеними 

теоремами. 

Фігури, що вивчаються у 7 класі, – точка, пряма, відрізок, промінь, кут, 

трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур 

та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати. 

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки – означеннями, 

аксіомами, теоремами, основними методами доведення теорем. Поглиблюються і 

систематизуються відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута, 

площу, об’єм. 

У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та 

геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні 

роки й мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід 

зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком 

викладення матеріалу та певними спрощеннями. 

На допомогу вчителю математики сьогодні розроблено велику кількість ресурсів, 

що допоможуть учителю математики зробити свої уроку більш пізнавальними та 

цікавими, наприклад: 3д моделі-ілюстрації – http://www.3dg.com.ua/; академія Салмана 

Хана – https://www.youtube.com/user/KhanAcademyUkrainian. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові 

видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах 

України». 

 

 

http://www.3dg.com.ua/
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyUkrainian


266 

Кадрове забезпечення галузі «Математика» 

Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від рівня фахової 

майстерності педагогів. Математику в нашій області викладають 1 193 учителі. Із них: 

– спеціалістів вищої категорії – 456 (39 %); 

– спеціалістів І категорії  – 439 (35,4 %); 

– спеціалістів ІІ категорії  – 149 (12,2 %); 

– спеціалістів    – 149  (11,7 %). 

Звання «старший учитель» мають 216 (16,1 %) педагогів, «учитель-методист» – 

118 (8,8 %), нефахівцями є 11 (1 %) учителів, які викладають математику. 

За результатами атестації 2014/15 н.р.  трьом учителям математики було 

присвоєне педагогічне звання «учитель-методист»: 

1. Прохоренко Людмилі Валентинівні, учителю математики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради – «Опорні 

конспекти та тестові завдання з математики для 5-го класу». 

2. Луценко Катерині Іванівні, учителю математики Вознесенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради – 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики». 

3. Москаленко Аллі Олександрівні, учителю математики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 7 Миколаївської міської ради – 

«Використання елементів адаптивної технології на уроках математики». 

Останнім часом в області спостерігається тенденція щодо поліпшення кадрового 

складу вчителів математики. Однак, за збільшенням кількості вчителів першої та вищої 

категорії не можна не помітити, що значно зменшилася кількість молодих спеціалістів. 

Досвідчені фахівці досягають високих результатів у навчанні учнів, застосовуючи 

в практичній діяльності сучасні педагогічні технології, новітні форми та методи 

навчання. Одні здійснюють це через упровадження групової форми організації 

навчальної діяльності учнів, особистісно зорієнтованих технологій, методу проектів, 

інші вчителі використовують педагогічні програмні засоби з математики та 

професійно-орієнтовані технології. 

Багаторічний досвід учителів-методистів ЗНЗ Миколаївської області Крисинської 

І. В., Остапчука Л. В., Рудчук Т. М., Піскунової Н. Ю., Турко О. Г., Березовської Н. І., 

Павлової І. Ф., Погребної Л. В. та інших  переконав їх, що на кожному уроці необхідно 

розвивати творчі здібності, духовно-емоційну сферу школярів. Вони викладають 

математику так, щоб діти, сприймали предмет як засіб пізнання практичного досвіду 

людини, його впорядкування, бачили в ньому «найвищу філософську науку», яка 

захопила б їхню уяву силою людського розуму, дала пізнати насолоду відкриттів, 

пробудила бажання знати, творити. Учителі вибудовують процес навчання таким 

чином, щоб на заняттях працювали не тільки думка та пам’ять, а й емоції, виникало 

натхнення. 

Учителі Миколаївщини мають високий рівень професіоналізму, володіють 

ефективними формами організації навчально-виховного процесу, виявляють творче 

ставлення до педагогічної діяльності. Основними прийомами професійної діяльності 

творчих учителів є постановка проблемних, нестандартних питань, розв’язання 

логічних задач, диференційований підхід до навчання, використання комп’ютерних 

технологій. Особливу увагу вони приділяють роботі з обдарованими учнями, 

використовують на уроках  творчі завдання. 

 

Підвищення кваліфікації вчителів математики  

Однією з продуктивних форм професійного становлення педагогів є курси 

підвищення кваліфікації. За останні п’ять років їх пройшли  118 % від запланованої 

кількості вчителів математики. У зв’язку зі зміною Положення про атестацію 

педагогічних працівників, кількість має тенденцію до збільшення. 
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Усі відділи освіти (управління) відповідально ставляться до проходження 

курсової підготовки. 

Поглибленню фахових знань слухачів сприяють:  

– постійне оновлення змісту курсів з урахуванням новітніх наукових досягнень;  

– удосконалення дидактичних та методичних матеріалів; 

– упровадження в систему роботи інноваційних, зокрема  інформаційних 

технологій; 

– урізноманітнення форм та методів навчання;  

– співпраця з науковцями Миколаївського державного університету імені 

В. О. Сухомлинського, Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова, Миколаївського державного гуманітарного університету 

ім. П. Могили, Інституту інноваційних технологій і засобів навчання АПН 

України. 

Протягом 2014–2015 років оновлено освітньо-професійну програму та навчально-

тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, зміст яких 

відбиває процеси модернізації математичної освіти, а тематика враховує особливості 

змісту освітньої галузі «Математика», що визначається Державним стандартом базової 

і повної загальної середньої освіти. Також у контексті нового змісту математичної 

освіти слухачам курсів пропонуються нові спецкурси з актуальних проблем розвитку 

математичної освіти, що дозволяють підготувати педагогів до викладання предмета в 

умовах сучасної школи, а саме: «Використання ІКТ на уроках математики», «Крок до 

зірок. Основи розробки педагогічного веб-квесту».  

На жаль, останнім часом із-за браку фінансування певна кількість учителів 

змушені проходити курси підвищення кваліфікації в заочній формі. Тому, згідно з 

проханнями вчителів математики і фізики у 2016 році запланована група, учасники 

котрої проходитимуть навчання за очно-дистанційної формою. У подальшому 

МОІППО планує збільшити кількість таких груп.  

Оперативно запроваджено різні форми підвищення кваліфікації. Поліпшенню 

якості та результативності роботи вчителів у міжкурсовий період сприяє науково-

методичний та інформаційний супроводи, що здійснюються МОІППО у співпраці з 

методистами РМК (ММЦ), районними (міськими) та шкільними методичними 

об’єднаннями. Із цією метою педагоги залучаються до участі в обласних науково-

практичних конференціях, семінарах, методичних активах керівників районних 

(міських) методичних об’єднань, відвідують майстер-класи творчих учителів, беруть 

участь у вебінарах тощо. 

Цього року вчителі математики взяли активну участь в обговоренні нових 

програм із математики для 5–9-х класів.  Найбільш активними виявилися педагоги 

м. Миколаєва. Саме від них ми отримали найбільшу кількість слушних пропозицій 

щодо вдосконалення змісту запропонованих Міністерством програм.  

Проте, досвід останніх років та результати вхідного й вихідного тестування в 

МОІППО, а також контрольні роботи для курсантів засвідчують тенденцію щодо 

зниження рівня знань  самих учителів. Так, загальний рівень знань, що показали 

учасники курсів підвищення кваліфікації при МОІППО склав  0, 65 (у 2013/14 н.р. – 

0, 75). 

 

Робота районної методичної служби 

Пріоритетними напрямами в роботі РМК, районних і шкільних методичних 

об’єднань сьогодні є підготовка вчителів до викладання математики за новими 

програмами, що зазначалось у методичному листі ОІППО. Заплановано обговорення 

нових програм із математики відповідно до реалізації принципу наступності у вивченні 

математики. Запроваджено нові форми методичної роботи, проводяться семінари, 

тренінги. 
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Усі методичні об’єднання вчителів математики області протягом року: 

1. Забезпечували професійне, культурне і творче зростання педагогів. 

2. Сприяли своєчасному вивченню педагогами нормативних документів, стежили 

за виконанням нормативних вимог щодо навчання і виховання учнів на уроках 

математики та в позаурочній діяльності. 

3. Вивчали і впроваджували в практику педагогічної діяльності сучасні технології 

навчання, застосовували різні форми та методи проведення уроку. 

4. Допомагали вчителям математики в організації самоосвіти, організовували і 

проводили науково-практичні семінари, майстер-класи, творчі майстерні тощо. 

5. Виявляли, узагальнювати та розповсюджувати досвід педагогів, які творчо 

працюють. 

6. Розробляли навчальні, науково-методичні, дидактичні матеріали, створювали 

банк даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми. 

7. Брали участь в обговоренні проектів нормативно-правових документів, актів та   

навчальних програм. 

8. Організовували роботу щодо залучення вчителів  у конкурсах фахової 

майстерності, популяризували досвід колег на сторінках фахової преси, сайті 

«Математика. МиколаВікі». 

9. Спрямовували свої зусилля на активізацію роботи з обдарованими учнями та 

учнями, які цікавляться математикою (турніри, МАН, олімпіади всіх рівнів, 

Міжнародний конкурс «Кенгуру» тощо). 

10. Працювали над розробкою та вдосконаленням інформаційного  ресурсу для 

педагогів району (області). 

Але не на задовільному рівні залишається робота шкільних методичних 

об’єднань. У певній кількості закладів робота методичних об’єднань проводиться 

формально.  Основною формою роботи є доповіді, виступи та реферати. Хоча, кожен із 

учителів математики знає, що найбільш доцільними є активні форми роботи (майстер-

класи, тренінги, фестивалі, круглі столи). 

Матеріали для організації роботи м/о (цілі й задачі шкільної математики на 

сучасному етапі розвитку освіти, методичні об’єднання,  положення про методичне 

об’єднання,  критерії та рівні оцінки діяльності методичних об’єднань,  план-завдання 

для проведення адміністративного контролю з теми «Роботи методичного об’єднання 

вчителів», карти роздуму) знаходяться на сайті «Математика. МиколаВікі» 

(http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/МиколаВікі) у розділі «Керівникові 

методичного об’єднання вчителів математики». 

22 квітня на базі Новоодеської районної гімназії відбувся обласний науково-

практичний семінар для методистів і творчих учителів математики «Формування 

відкритого середовища професійної діяльності вчителів математики». 

У заході взяли участь методисти РМК, керівники районних методичних 

об’єднань, творчі вчителі. 

Семінар розпочала Гузенко В. П., директор Новоодеської гімназії Новоодеської 

районної ради, яка привітала учасників і запропонувала цікаву екскурсію стінами 

закладу. 

Методист райметодкабінету управління освіти Новоодеської районної ради 

Бончук О. М. ознайомила  присутніх із роботою методичного кабінету з математики в 

районі. 

Для вчителів відкриті уроки підготували вчителі гімназії: 

– Дорошенко С. О., алгебра,  7 клас,  урок «Зоряна траса майбутніх космонавтів» 

(узагальню вальний урок із теми «Розв’язування систем лінійних рівнянь»). 

– Богданова О. О., математика-інформатика, 6 клас, урок «Веб-квест 

«Математичний калейдоскоп» (урок із теми «Пошук в Інтернеті»). 

http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/МиколаВікі
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Також учителі презентували для методистів свої майстер-класи: 

– Дорошенко С. О.  – «Використання інтерактивної дошки на уроках 

математики».  

– Богданова О. О. – «Використання веб-квестів» і «Онлайн простір учителя 

математики». 
 

 
 

Веліховська А. Б. ознайомила присутніх із можливостями нового онлайн сервісу 

Desmos для навчання учнів роботі з графіками функцій  і підвела підсумки семінару. 
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Творча група вчителів математики 
 

27.02.2015 відбулося засідання творчої групи вчителів математики «Сучасний 

урок математики – від традицій до інновацій». 

На засіданні творчої групи заплановано обговорення шляхів запровадження в 

систему роботи вчителів математики інноваційних технологій навчання. Форма 

проведення – педагогічний діалог. На засідання запрошені 25 учителів ЗНЗ області. Усі 

вони підготували свої авторські рекомендації з досвіду роботи щодо запровадження 

елементів сучасних педагогічних Інтернет-технологій.  

Рекомендації опубліковано на сайті «Математика. МиколаВікі» у розділі «На 

допомогу вчителям математики». 



271 

 
 

 

Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів 

як ефективний засіб створення умов для рівного доступу до якісної освіти 

 

Із метою контролю за якістю навчального процесу один раз на 5 років 

здійснюється вивчення стану викладання предмета. Відділами (управліннями) освіти 

райдержадміністрацій (міськрад) стан викладання математики в загальноосвітніх 

навчальних закладах вивчався без порушень. Проте аналіз змісту наказів, протоколів 

рішень педрад показав, що досить часто рекомендації є формальними, містять загальні 

фрази, а не визначення конкретних проблем та шляхів їх розв’язання. 

Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів, оновлення професійних знань 

учителя позитивно впливають на ефективність навчального процесу, показниками 

якого є рівень навчальних досягнень учнів, результати їх участі в олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, форумах тощо. 

У 2014–2015 роках стан викладання математики вивчався в Первомайській, 

Новобузькій, Новоодеській та Южноукраїнській районних (міських)  гімназіях  

Миколаївської обласної ради. 

Під час фронтального вивчення стану викладання математики було визначено 

рівень навчальних досягнень 108 учнів 9-х, 11-х класів. 

Тексти контрольних робіт складено відповідно до чинних програм, із 

урахуванням профілю класу. Вони містили теоретичні питання, якісні, розрахункові та 

графічні задачі. Визначено, що  початковий  рівень  виконання  робіт  показали 0,3 %  

учнів; середній – 18,9 %; достатній –        54,8 %; високий – 26 %. Таким чином, можна 

констатувати, що якість підготовки учнів у вищезазначених закладах склала  80,8 %.   

Це високий результат. 

Учні цих закладів підтверджують свій рівень знань результатами участі в 

олімпіадах, турнірах, захистах робіт МАН, математичних конкурсах. 

Як свідчать результати контрольних робіт, учні добре орієнтуються в  

математичних законах і закономірностях. Вони засвоїли фактологічні знання з 

математики, відтворюють основні ознаки математичних понять, застосовують отримані 

знання при розв’язуванні задач, у основному дотримуються вимог щодо їх оформлення. 

Проте припускаються значної кількості помилок обчислювального характеру, 
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задовільно пам’ятають матеріал, вивчений у минулому навчальному році, не завжди 

можуть застосувати здобуті знання для пояснення практично орієнтованих завдань, 

продемонструвати здатність використовувати їх у практичній повсякденній діяльності. 

Під час виконання контрольних робіт з алгебри найбільше помилок учні                

9-х класів допускали при: 

– оцінюванні значення виразів за властивостями нерівностей; 

– геометричній інтерпретації розв’язків нерівності на числовій прямій; 

– аналізі умови задачі,  формулюванні  думки; 

– з геометрії при розв’язуванні прикладних задач із застосуванням алгоритму  

розв’язування трикутників. Також дуже складно діти розв’язують задачі з 

планіметрії, у яких необхідно поділяти фігуру на складові. 

Найбільшої корекції потребують знання учнів 11-х класів з алгебри, які вони 

демонструють  під час: 

– знаходження похідної складеної функції; 

– дослідження функції за допомогою похідної та побудові графіків функцій; 

– з геометрії: 

– при конструюванні складних тіл із простіших; 

– при обчисленні елементів геометричних тіл із метою застосування цих навичок 

для обчислення об’ємів та площ поверхонь. 

Як не прикро це відмічати, але ті самі проблеми спостерігалися в учнів, які брали 

участь в експертних контрольних роботах  попередніх років. А це означає, що 

методичним об’єднанням необхідно не лише звернути увагу, а й визначитися з 

програмою  усунення вищезазначених недоліків. 

Проте,  не можна не звернути увагу на той факт, що 35 % текстів експертних 

робіт, складених методистами районних методичних кабінетів (не відноситься до 

НМЦ),  були відправлені на доопрацювання або повну зміну у зв’язку із  тим, що 

містили завдання тільки початкового та середнього рівнів.  У певної частини були 

відсутніми  завдання достатнього і високого рівнів. Однак, у журналах діти цих класів 

із математики мали високі та достатні бали.  А це свідчить про необ’єктивне 

оцінювання рівня знань учнів. 

 

Проекти 

 

Серед цілей вивчення математики можна виділити такі рівноправні аспекти: 

– оволодіння учнями комплексом математичних знань, умінь і навичок, 

необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх 

для оволодіння іншими галузями знань і забезпечення неперервної освіти; 

– формування в учнів уявлень про ідеї та методи математики та її роль у пізнанні 

дійсності; наукового світогляду. 

Ідеться про реалізацію прикладної спрямованості шкільного курсу математики. 

Численні науково-методичні публікації свідчать про важливість цього напряму у 

викладанні математики в школі. 

Прикладне спрямування включає вміння учнів засобами математики 

досліджувати реальні явища, складати математичні моделі задач та співставляти 

знайдені результати з реальними. 

Практичне спрямування шкільного курсу математики передбачає формування в 

учнів умінь використовувати здобуті знання під час вивчення як самої математики, так 

і інших дисциплін. 

Політехнічне спрямування передбачає використання математичних знань для 

пояснення виробничих циклів, процесів обслуговування та керування, полегшення 

вивчення інших предметів (фізики, хімії, креслення, трудового навчання тощо). 

Відомо, що ефективним є також навчання, яке в єдності з вихованням забезпечує 
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активізацію мислення учнів і свідоме засвоєння ними системи наукових знань, 

спонукає в них бажання та потребу в цих знаннях і викликає інтерес до предмета, 

допомагає розвитку здібностей кожного учня, розвиває вміння та навички 

застосовувати отримані знання на практиці, а також самостійно здобувати ці знання. 

Підвищенню ефективності навчання математики сприяє розв’язування задач 

практичного змісту. Звернення до прикладів із життя і навколишньої дійсності 

полегшує вчителю організацію цілеспрямованої навчальної діяльності учнів. 

У педагогічній літературі поняття прикладної задачі трактується по-різному, а 

саме як: 

– задача, що потребує перекладу з природної мови на математичну; 

– задача, яка близька за формулюванням і методами розв’язування до задач, що 

виникають на практиці; 

– сюжетна задача, сформульована у вигляді задачі-проблеми. 

Прикладна задача повинна задовольняти такі умови: 

1) питання задачі формулюється так, як воно зазвичай формулюється в житті; 

2) розв’язок задачі має практичну значимість; 

3) дані та шукані величини задачі мають бути реальними, узятими з життя. 

Прикладна задача – це задача, що виникла поза математикою, але розв’язується 

математичними засобами. 

Кожна прикладна задача виконує різні функції, що за певних умов виступають 

явно або приховано. 

Деякі задачі ілюструють запозичений у природи принцип оптимізації трудової 

діяльності (діставати найбільший ефект із найменшими затратами), інші – розвивають 

здібності учнів до технічної творчості (геометричні задачі на побудову тощо). 

Розв’язування прикладних задач сприяє ознайомленню учнів із роботою підприємств і 

галузей народного господарства, що є умовою орієнтації інтересу учнів до певних 

професій. Використання прикладних задач дозволяє вдало створювати проблемні 

ситуації на уроці (наприклад, чому вигідніше будувати одноповерхові будинки з 

квадратною основою, ніж з основою у вигляді іншого прямокутника з таким самим 

периметром тощо). Такі задачі стимулюють учнів до здобуття нових знань, збагачують 

теоретичними знаннями з технічних та інших дисциплін. 

Предмету «Математика» властиве універсальне застосування. Однак, математика 

при цьому не може замінити методи і поняття тих конкретних наук, де її застосовують. 

У цьому сенсі вона має прикладний, підпорядкований характер. А тому доцільно 

узгодити в часі і за темпами вивчення програму з математики з програмами інших 

предметів шкільного компонента, що використовують математичний апарат. 

Обласний методичний проект «Математична подорож стежинами Миколаївського 

краю» розпочато у 2012 році. Мета проекту – розробка конспектів  уроків для учнів 5, 

6-х класів. Кожен конспект містить авторські задачі з краєзнавчим змістом і цікаві 

факти. 

Усі конспекти уроків разом із презентаціями опубліковано на сторінці сайту 

«Математика. МиколаВікі».  За 6 місяців публікації статей сторінку відвідало близько 

12,5 тис. осіб. 

За результатами проекту видано дві збірки конспектів уроків «Математична 

подорож стежинами Миколаївського краю»: 

– збірник конспектів уроків із математики для учнів 5-х класів із використанням 

краєзнавчого матеріалу в контексті вимог Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти / Укладач А. Б. Веліховська. – Миколаїв: 

ОІППО, 2014. – 172 с. 

– збірник конспектів уроків із математики для учнів 6-х класів із використанням 

краєзнавчого матеріалу / Укладач А. Б. Веліховська. – Миколаїв: ОІППО, 2014. 

– 98 с. 
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Цікавим і перспективним є такий спосіб демонстрації зв’язку математики з 

іншими науками, як проведення інтегрованих уроків. Вони допомагають знання 

сучасних учнів зробити ціліснішими, дозволяють позбутися ефекту «клаптикової 

ковдри», на них формується науковий світогляд. Такі уроки сприяють встановленню 

логічних зв’язків між предметами, попереджають формалізм у знаннях. Міжпредметні 

зв’язки – це не тільки «мости» між навчальними предметами, але й засіб побудови 

цілісної системи навчання на основі спільності змісту знань і методів наукового 

пізнання. 

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

ініційовано обласний методичний проект «Математика в сузір’ї наук». 

Його реалізацію розпочато у вересні  2013 року. Мета проекту – розробка 

конспектів  уроків для учнів 5-7-х класів прикладного спрямування. Кожен конспект 

містить авторські задачі з краєзнавчим змістом і цікаві факти. 

Протягом 2014/15 н.р. скарбничка проекту поповнилася 98 новими, цікавими 

конспектами уроків. 

Усі конспекти уроків разом із презентаціями опубліковано на сторінці сайту 

«Математика. МиколаВікі». За результатами проекту підготовлено до друку збірку 

конспектів уроків з однойменною назвою. 

Багаточисленні ресурси прикладних задач можна знайти на сайті механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Посилання на цей сайт можна знайти на освітньому ресурсі «Математика. 

МиколаВікі» у розділі «Корисні ресурси», сторінка «Юному математику». Адреса 

сайту http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/МиколаВікі 

 

Олімпіади 

 

Докорінні зміни в соціально-економічній сфері сучасного суспільства висувають 

якісно нові вимоги до системи освіти, актуалізують проблеми виховання творчої, 

ініціативної, активної особистості. Саме тому на першому плані шкільної освіти 

сьогодні є завдання – створення оптимально сприятливих умов для виявлення та 

розвитку здібностей учнів, задоволення їх інтересів, потреб, розвитку навчально-

пізнавальної активності та творчої самостійності. 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 

22.10.2014р. № 782 «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисципліну 2014-2015 навчальному році» 06 лютого 2014 року 

відбувся ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із математики, учасниками якого 

стали  учні загальноосвітніх навчальних закладів міст (міст обласного значення) та 

районів Миколаївської області. У олімпіаді не взяли участь учні Врадіївського та 

Первомайського районів. 

Цього року, уже традиційно, юних знавців математики зустрічав Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського. 

На відкритті, у актовій залі університету, зібралися учні – учасники олімпіади, 

керівники команд, представники МОІППО і МНУ ім. В. О. Сухомлинського, батьки та 

гості олімпіади. Із вітальними слова до присутніх у залі звернулися Завірюха Людмила 

Володимирівна, заступник директора Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, член організаційного комітету ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін; Будак Валерій Дмитрович, 

дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, ректор Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, заслужений діяч науки і 

техніки України. Веліховська Алла Борисівна, завідувач лабораторії методики 

природничо-математичних дисциплін Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, голова журі ознайомила з правилами проведення 

http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/МиколаВікі
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змагань. 

Під час проведення змагань велику допомогу надали студенти механіко-

математичного факультету МНУ імені В. О. Сухомлинського. Майбутнім учителям 

було цікаво відчути дух інтелектуальної боротьби, ознайомитися з олімпіадними 

завданнями. Завдяки ним, у студентських аудиторіях була створена найсприятливіша 

атмосфера, а самі змагання відбулися без порушень, відповідно до Положення щодо 

організації та проведення олімпіад. 

До складу вельмишановного журі ввійшли 32 відомі миколаївські математики – 

представники Чорноморського державного університету імені П. Могили, 

Національного університету кораблебудування імені професора М. Александрова, 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, учителі 

математики ЗНЗ міст та районів області. Серед них – кандидати фізико-математичних 

наук, професори, доценти, учителі-методисти. 

У котре найсильнішими в змаганнях були представники шкіл міста Миколаєва. 

Серед закладів, чиї учні стали переможцями, можна назвати Миколаївський 

муніципальний колегіуму та Миколаївський морський ліцей імені професора 

М. Александрова Миколаївської міської ради. 

Протягом останніх 8 років учні Крисинська І. В., Рудчук Т. М., Піскунова Н. Ю., 

Остапчук Л. В., Тертична О. О.  посідають призові місця на всеукраїнських олімпіадах 

із математики (у районному та обласному турах) та є призерами заключного туру 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із математики. 

Призери обласного етапу олімпіади – представники шкіл мм. Южноукраїнська, 

Вознесенська, Первомайська, Баштанського,  Березнегуватського, Кривоозерського та 

Снігурівського районів. 

Приємно відзначити і той факт, що більшість учнів впоралися із завданнями 

цьогорічної олімпіади, які, безумовно, вимагали від них продемонструвати не тільки 

високий рівень знань шкільної математики, а й здібностей та вмінь розв’язувати 

нестандартні задачі. 

Усі учасник олімпіади, керівники команд та члени журі на пам’ять отримали 

кольорові календарі, розклади занять та брошури від Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру». 

Не можна не подякувати педагогам, адміністрації шкіл, батькам – усім тим, хто 

доклав чимало зусиль, щоб ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

математики пройшов на високому рівні. 

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

 

Навчити математиці не можна нікого, навчитися – може кожен. Тому завдання 

кожного вчителя  – створити все можливе, щоб дитина зрозуміла всю красу та 

привабливість цього предмета, відчула власні сили й закохалася в математику по-

справжньому. Надзвичайну допомогу вчителю математики в його роботі вже 17 років 

надає прекрасна інтелектуальна гра, математична олімпіада –  чудовий конкурс 

«Кенгуру». 

Конкурсні задачі сприяють не схоластичному засвоєнню книжкових законів, а 

розвитку логічного мислення та кмітливості, підвищенню загального рівня ерудиції, 

здатності краще засвоювати інші науки. Головна мета конкурсу – показати кожному 

учневі, що процес пошуку способу розв’язування математичної задачі може бути 

живим, захоплюючим і навіть веселим. 

Цей рік для Миколаївщини був ювілейним. Уже 17 років «Кенгуру» впевнено 

«стрибає» просторами Миколаївщини. 
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Миколаївська область 

 

1 етап 

Координатор      Веліховська Алла Борисівна 

Рівень 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 

К-сть  1 533 1 525 1 374 1 199 1 064 

 

Загальна кількість учасників: 6 695 

Відмінних результатів: 1 645 

Добрих результатів: 3 183 

Кількість шкіл, що взяли участь у конкурсі: 448 

2 етап 

Координатор Веліховська Алла Борисівна 

Рівень Малюк 2 Малюк 

3,4  

Школярик Кадет Юніор Випускн

ик 

К-сть  1 008 1 576 1 855 2 070 1 394 454 

 

Загальна кількість учасників: 8 357 

Відмінних результатів: 2 066 

Добрих результатів: 3 246 

Кількість шкіл, що взяли участь у конкурсі: 502 
 

            Найактивніші учасники конкурсу: 
 

Назва освітньої установи (осередки конкурсу) 

Населений пункт 

Кількість 

учасників 

Координатор 

Миколаївський муніципальний колегіум                     

ім. В. Д. Чайки 

515 Крисинська Ірина 

Володимирівна 

Відділ освіти Жовтневої райдержадмісністрації   331     Брояк Наталія 

Володимирівна 

Управління освіти Первомайської міської ради  299 Чутенко Варвара 

Тимофіївна 

Науково-метод. центр   Вознесенської міської 

ради 

400     Рибинська Ганна 

Миколаївна 

Районний методичний кабінет відділу освіти 

Баштанської райдержадміністрації    

301    Левицька Ірина 

Михайлівна 

 

Життєздатність і процвітання конкурсу «Кенгуру» залежить від багатьох 

обставин. На щастя, на Миколаївщині вони сприятливі. Відданість, ініціативність 

районних і шкільних координаторів конкурсу  вражаюча. А  наші діти кмітливі, 

допитливі, розумні, активні. Нехай конкурс «Кенгуру» стане їхнім  добрим помічником 

на шляху до перемог. 

 

Змагання юних математиків у Миколаєві 

 

Миколаївщина надзвичайно багата на талановиту й обдаровану молодь, яка вже 

зараз є гордістю і славою всієї країни. Ці юнаки та дівчата демонструють усьому 

світові, що Україна – інтелектуальна держава з необмеженими потенційними 

можливостями розвитку й процвітання. Обдаровані діти – золоте надбання нації, її 

інтелектуальна еліта, світовий авторитет, гордість і честь. Колектив Миколаївського 

ОІППО завжди приділяв виняткову увагу формуванню розумового потенціалу нашої 
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області, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот 

досконалості. Саме тому в Україні велика увага приділяється вивченню математики. 

У нашій області за ініціативою адміністрації Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради започатковано обласний турнір 

юних математиків (ТЮМ) імені професора В. М. Лейфури. 

У минулому році, за об’єктивних причин турнір не проводився. Проте у 

2015/16 н.р. заплановано проведення турніру у вересні–жовтні місяці,  на базі ММК. 

До складу вельмишановного журі запрошені найвідоміші українські математики. 

Серед них: доктори і кандидати фізико-математичних наук, професори – 

В. В. Курченко, А. А. Томусяк, О. Г. Кукуш та ін. Серед членів журі наші земляки – 

представники вищих та загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївщини, а саме: 

Баран О. І., Воробйова А. І., Курікша О. В., Чадаєв О. М., Пєтков І. В., Дармосюк В. М., 

Майборода В. А., Майборода О. В. 

Членами журі вирішено, що команди, які планують узяти участь у ТЮМ у 

2015 році можуть починати готуватися за задачами, що розміщені на офіційному сайті 

Всеукраїнського турніру юних математиків  (www. http://ukrtym.blogspot.com/). 

 

Зустріч із Цейтлін О. І., автором підручника «Алгебра, 7клас» вид. «Ранок» 

 

Цього року вчителі отримали 

унікальну можливість обирати підручники 

для своїх учнів. Але це дуже 

відповідально. Серед багатьох 

пропозицій  надати перевагу одному 

навчальному засобу, за яким діти будуть із 

задоволенням навчатися. 

Щоб нашим математикам було легше 

зробити свій вибір, 8 квітня, на зустріч із 

ними до МОІППО завітала автор 

підручника «Алгебра, 7 клас» Цейтлін Ольга Ігорівна. 

Під час зустрічі автор ознайомила вчителів математики з особливостями свого 

підручника. Ольга Ігорівна наголосила на тому, що це єдиний підручник математики, 

що має комп’ютерну підтримку. До кожного розділу підручника нею 

розроблено  підбірку навчальних відео, тестів, самостійних робіт, які учні можу 

виконувати вдома. 

Зустріч пройшла дуже тепло. Учителі подякували автору за підручник і поставили 

багато запитань професійного характеру. 

Таким чином, діяльність математичної громади області логічно продовжує 

реалізацію завдань математичної освіти учнів,  розширюючи та доповнюючи ці 

завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів. У основу 

побудови змісту й організації процесу навчання математики  у ЗНЗ області покладено 

компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета 

є сформовані певні компетентності як здатності учня успішно діяти в навчальних і 

життєвих ситуаціях та нести відповідальність за свої дії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15765938/TYM/2015/TYM-2015-PROBLEMS.pdf
http://ukrtym.blogspot.com/
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А В Т О Р И      Т А     У К Л А Д А Ч І 

 

 

Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

Гапиченко Галина Євгенівна, методист лабораторії інноваційного розвитку 

та дистанційної освіти Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

Діордіца Діна Павлівна, завідувач лабораторії методики викладання 

мов і літератур Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Захар Ольга Германівна, завідувач лабораторії інноваційного розвитку 

та дистанційної освіти Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

Осипенко Елла Олександрівна, методист лабораторії методики викладання 

мов і літератур Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Петрова Анастасія Анатоліївна, методист лабораторії методики викладання 

мов і літератур Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Пономаренко Ганна Володимирівна, методист лабораторії методики викладання 

мов і літератур Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

 

На допомогу 
Миколаївському 

педагогу 
(збірник інструктивно-методичних листів 
та рекомендацій на 2015/16 навчальний рік) 
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