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Реалії сучасного життя підтверджують значення фундаментальних наук у 
становленні та розвитку кожної держави, забезпеченні її конкурентоспроможності, 
економічної незалежності. 

Шкільна фізика як фундамент природничої освіти вносить вагомий вклад у 
виховання високоінтелектуальної наукової еліти держави, що є запорукою майбутнього 
розвитку країни. Тому основним завданням учителя фізики є створення умов для 
всебічного розвитку особистості учня, забезпечення якісного навчання фізики в умовах 
переходу на новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, 
який для вчителів фізики розпочинається наступному навчальному році. 

У 2015-2016 навчальному році вивчення фізики та астрономії здійснюватиметься 
за навчальними планами, зазначеними у листі Міністерства освіти і науки України від 
22.05.15  № 1/9-253. Кількість годин, що відводиться на вивчення фізики та астрономії, 
перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, представлено 
в додатку 1.  

Проте, звертаємо увагу, що всі нові навчальні програми для основної школи були 
направлені на доопрацювання з метою спрощення. Обговорення змін до них було 
організоване на сайті МОНУ, його результати затверджені наказом від 29.05.2015 р. 
№ 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх 
навчальних закладів ІІ ступеня». 

Слід зазначити, що програма з фізики також була доопрацьована, проте значних 
змін не зазнала, що свідчить про широке обговорення її змісту у 2012 році та 
врахування побажань і зауважень широкого кола педагогів і науковців України. 

Як зазначено в пояснювальній записці до програми, головною метою навчання 
фізики в середній школі є розвиток особистості, становлення  наукового світогляду й 
відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як 
галузевої) та ключових компетентностей.  

Звертаємо увагу на поданий у програмі перелік предметних компетенцій, 
реалізацію яких передбачає предметна (фізична) компетентність як особистісна 
характеристика учня: пояснювати перебіг фізичних явищ і процесів і з’ясувати їхні 
закономірності; застосовувати основні методи наукового пізнання; характеризувати 
сучасну фізичну картину світу; розуміти наукові засади сучасного виробництва, техніки і 
технологій; використовувати набуті знання в повсякденній практичній діяльності; 
оцінювати межі застосування фізичних законів і теорій; виявляти ставлення до ролі 
фізики в розвитку інших природничих наук, техніки і технологій, застосування 
досягнень фізики для раціонального природокористування та запобігання їх 
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і організм людини. 

Особливістю нової програми є наявність навчальних проектів, які є ефективним 
засобом формування всіх видів компетентностей (предметної, галузевої (науково-
природничої), ключових). Після доопрацювання тематика навчальних проектів значно 
розширена і є орієнтовною. 

У програмі зазначені такі особливості їх виконання: 
– проекти розробляють окремі учні або групи учнів упродовж певного часу 

(наприклад, місяць або семестр) у процесі вивчення того чи іншого розділу 
фізики; 

– виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу 
діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за 
консультативної допомоги вчителя; 

– форму подання проекту учень обирає самостійно, або разом з учителем, він 
готує презентацію отриманих результатів і здійснюють захист свого 
навчального проекту; 
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– захист навчальних проектів, обговорення та узагальнення отриманих 
результатів відбувається на спеціально відведених заняттях; 

– оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за самостійно 
виконане учнем завдання, кількість таких оцінювань може бути довільною.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класу здійснюватиметься відповідно 
до Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 
системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21.08.2013 р. № 1222. 

Оцінюванню підлягає: 
1) рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного 

чи письмового опитування, тестування; 
2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач 

різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних); 
3) рівень володіння узагальненими експериментальними уміннями та навичками, 

що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт i фізичного практикуму; 
4) зміст i якість творчих робіт учнів (навчальних проектів, творчих 

експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп’ютерне моделювання фізичних 
процесів тощо). 

Отже, основними видами діяльності, до яких залучаються учні під час вивчення 
фізики єзасвоєння теоретичного матеріалу, розв’язування задач, виконання фізичного 
експерименту, проведення досліджень. 

При оцінюванні експериментальних навичок необхiдно враховувати: 
а) уміння планувати експеримент, тобто формулювати його мету, визначати 

експериментальний метод, складати план досліду й визначати найкращі умови для його 
проведення, обирати оптимальні значення вимірюваних величин та умови 
спостережень; 

б) уміння підготувати експеримент (обирати необхідне обладнання й 
вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи моделі); 

в) уміння спостерігати, визначати мету й об’єкт спостереження, встановлювати 
характерні ознаки перебігу фізичних явищ і процесів; 

г) уміння вимірювати фізичні величини, користуватися різними вимірювальними 
приладами; 

д) уміння обробляти результати експерименту; 
е) уміння інтерпретувати результати експерименту. 
Усі вимоги щодо відпрацювання практичної частини програми з фізики, 

викладені в попередніх методичних листах, залишаються чинними. 
Проаналізуємо основні зміни, внесені до змісту програми 7 класу. 
Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. 
Скориговано назву розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання природи». 
Уточнено формулювання тем:  
– Початкові відомості про будову речовини (замінено на «Основні положення 

атомно-молекулярного вчення про будову речовини»); 
– Похибки й оцінювання точності вимірювань (замінено на «Точність 

вимірювань»). 
Перенесено до тематики проектів: 
– Видатні вчені-фізики; 
– Фізика в побуті, техніці, виробництві. 
Також орієнтовну тематику навчальних проектів розширено роботами: 

«Спостереження фізичних явищ довкілля», «Дифузія в побуті». 
Розділ 2. Механічний рух. 
Вилучено теми: 
– Рівняння руху; 
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– Швидкість матеріальної точки під час руху по колу. 
Розширено орієнтовну тематику проектів:  
– Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо; 
– Обертальний рух в природі – основа відліку часу; 
– Коливальні процеси в техніці та живій природі. 
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила. 
Вилучено: «Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла. Види 

деформації». 
Перенесено до тематики проектів: 
– Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску; 
– Насоси. 
Розділ 4. Механічна робота та енергія. 
Вилучено тему «Золоте правило» механіки. 
Розширено орієнтовну тематику проектів:  
– Прості механізми у побутових пристроях; 
– Біомеханіка людини; 
– Використання енергії природних джерел. 
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків фізики у 7 класі за новою 

програмою представлене в додатку 2. 
Як видно, до програми внесені не значні зміни, що не потребуватиме суттєвого 

коригування макетів підручників для 7 класу, конкурс по відбору яких вперше 
проведено із залученням усіх педагогів. Результати конкурсу офіційно оприлюднені на 
сайті МОНУ (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Результати конкурсного відбору підручників із фізики  

для 7 класу 
№ 
з/п Автор К-сть 

1. Баряхтар В. Г. 191 051 
2. Сиротюк В. Д. 59 638 
3. Засєкіна Т. М., Засєкін В. Д. 20 445 
4. Шут М. І., Мартинюк М. Т. , Благодаренко Л. Ю. 11 280 
5. Пістун П. Ф., Добровольський В. В. 10 588 
6. Головко М. В. 9 034 
7. Ільченко О. Г., Гуз К. Ж. 3 035 
8. Пшенічка П. Ф., Мельничук С. В. 1 340 
9. Бойко М. П., Венгер Є. Ф., Мельничук О. В. 1 141 

 
Із метою підготовки вчителів до викладання фізики за новою навчальною 

програмою у 2014 році в області розпочала роботу обласна творча група вчителів 
фізики з проблеми «Проектування навчально-виховного процесу з фізики в основній 
школі за новою програмою». 

До обласної творчої групи ввійшли:  
1. Братошевська Світлана Вікторівна, учитель фізики Миколаївської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 29 Миколаївської міської ради, учитель-методист; 
2. Кудревич Олена Павлівна, учитель фізики Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 12 Первомайської міської ради; 
3. Мельниченко Антоніна Павлівна, учитель фізики Степківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради; 
4. Мокрицька Наталія Миколаївна, учитель фізики Новобогданівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради, учитель-методист; 

9 
 



5. Мостова Наталія Вікторівна, учитель фізики Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 42 Миколаївської міської ради, учитель-методист; 

6. Озерова Оксана Федорівна, учитель фізики Баштанської гімназії Баштанської 
районної ради, учитель-методист; 

7. Сажнєва Євгенія Борисівна, учитель фізики Березанської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Березанської районної ради, учитель-методист; 

8. Цуркіна Тетяна Валентинівна, учитель фізики Першої української гімназії 
імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради; 

9. Ярошевська Галина Леонідівна, учитель фізики Новоодеської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 Новодеської районної ради, учитель-методист. 

Члени творчої групи працювали над розробкою матеріалів до нового методичного 
посібника для вчителів фізики «Особливості організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів у процесі вивчення фізики за новою програмою. 7 клас», зміст якого 
укладений відповідно до запитів педагогів області.  

Посібник складається з трьох розділів. У першому «Методичні матеріали для 
вчителя» висвітлюються особливості організації проектної діяльності учнів в 
навчальному процесі з фізики.  Корисними для вчителів фізики будуть матеріали до 
уроків міжпредметного змісту, а в контексті формування здоров’язбережувальної 
компетентності – методичні поради щодо формування в учнів ціннісного ставлення до 
здоров’я під час вивчення фізики. У другому розділі представлені розробки окремих 
уроків, фрагменти уроків, зразки конструкторських завдань для учнів, фронтальних 
експериментальних завдань. Учителі фізики також можуть скористатися 
запропонованим дидактичними матеріалами: задачами краєзнавчого, міжпредметного 
змісту, що сприятиме підвищенню інтересу учнів до розв’язування  фізичних задач. 

Окрім навчально-методичного забезпечення викладання фізики однією з 
організаційно-педагогічних умов якісного навчання є відповідна підготовка вчителя.  

Фізику в нашій області викладають 604 учителя.  
З них: 
– фахівці вищої категорії – 243 (40,2 %); 
– фахівці І категорії – 154 (25,5 %); 
– ІІ категорія – 82 (13,6 %); 
– спеціалісти – 104 (17,2 %); 
– бакалаври, учителі без вищої освіти – 21 (3,5 %). 
Серед учителів І та вищої категорії 97 (16 % від загальної кількості) мають звання 

«старший учитель», 45 (7,5 %) – вчитель-методист. Проте 156 (25,8 %) учителів, що 
викладають фізику є нефахівцями (діаграми 1, 2).  

Діаграма 1.  
 

Кількісний та якісний склад учителів фізики області 
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Діаграма 2.  

 
Аналіз динаміки якісного складу вчителів фізики в період із 2006 по 2015 рік 

показує збільшення кількості фахівців вищої категорії ( на 10,2 %), та зменшення (на 
8,5 %) фахівців І категорії. Відсоток спеціалістів і вчителів ІІ категорії  практично не 
змінився (діаграми 3, 4).  

Діаграма 3 

Динаміка якісного та кількісного складу вчителів фізики 
за останні 9 років 

Діаграма 4 
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Як видно з діаграми 4 кількість учителів, що мають звання поступово 
збільшувалась. Учителів-методистів 7,5 % (було 7,3 %), старших учителів 16 % (було 
13,3 %). Проте, зростає й кількість нефахівців, які викладають фізику. 

Аналіз динаміки кадрового складу вчителів фізики та астрономії, достатньо 
високий відсоток нефахівців, які викладають предмет, дає підстави для висновків про 
вагому роль курсів підвищення кваліфікації вчителів у забезпеченні фахового 
становлення та професійного росту педагога. Ураховуючи те, що більшість учителів 
(особливо в сільських школах) викладають декілька предметів МОІППО продовжує 
практику проведення інтегрованих курсів підвищення кваліфікації. Так, у 2016 році 
заплановано підвищення кваліфікації за такими напрямами: 

– учителі фізики зі спецкурсом «Астрономія»; 
– учителі фізики, математики; 
– учителі математики, фізики (за очно-дистанційною формою навчання); 
– учителі фізики, інформатики зі спецкурсом «Астрономія».  
Тому відділам (управлінням) освіти, учителям фізики необхідно спланувати 

підвищення кваліфікації, підбираючи оптимальні курси для кожного педагога. 
Систематична робота щодо підвищення якості курсів підвищення кваліфікації 

проводиться науковцями кафедри природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО. 
Основні напрями осучаснення змісту курсів: досягнення фундаментальних наук у змісті 
навчання; прикладна спрямованість навчального процесу; патріотичне виховання учнів 
на уроках фізики та астрономії. Практикуються нетрадиційні форми навчальних занять 
на курсах, запроваджені кафедрою, а саме: стажування на базі наукових установ, 
навчальних закладів; фахові екскурсії на промислові підприємства, музеї; нічні 
астрономічні спостереження на базі обсерваторій. 

Підвищення рівня фахової компетентності вчителів фізики здійснюється як під 
час курсів підвищення кваліфікації так і в міжкурсовий період. Науково-методичний 
супровід учителів фізики та астрономії здійснюється кафедрою природничо-
математичної освіти та ІТ, лабораторією методики викладання природничо-
математичних дисциплін. 

Так, учасниками ІІІ виїзного засідання обласної відкритої студії «Наука і ми» в 
м. Києві стали 11 учителів фізики області, які мали можливість послухати лекцію 
видатного українського астронома, дослідника комет Клима Івановича Чурюмова. 
Надзвичайно змістовною була зустріч педагогів із авторами сучасних підручників із 
фізики – Шутом М. І., академіком Національної академії педагогічних наук України, 
доктором фізико-математичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки 
України, завідувачем кафедри загальної та прикладної, і Сиротюком В. Д., доктором 
педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри теорії та методики навчання 
фізики та астрономії НПУ імені М. П. Драгоманова. Також учителі відвідали музей 
популярної науки та техніки «Експериментаніум», Національний науково-природничий 
музей НАН України, Водно-інформаційний центр, де одержали багато корисної 
інформації, яку можна використовувати в навчально-виховному процесі.  

Одним із ефективних засобів підвищення інтересу учнів до фізики та астрономії є 
осучаснення змісту навчального матеріалу. У кабінетах обов’язково повинні бути 
куточки новин науки та техніки, які учні можуть поповнювати  самостійно. Також 
радимо скористатися матеріалами он-лайн проекту «Наука чи фантастика?», 
започаткованого лабораторією дистанційного навчання та інноваційного розвитку за 
науково-методичного супроводу кафедри природничо-математичної освіти та ІТ. 
Матеріали проекту, розміщені в однойменному блозі (http://science-or-
fantastic.blogspot.co.uk/), можуть бути використані в навчально-виховному процесі. 
Рекомендуємо впроваджувати на практиці таку форму роботи з учнями, що сприятиме 
розвитку інформаційної компетентності.  
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Ознайомлення із досягненнями українських науковців є одним із напрямів 
патріотичного виховання на уроках фізики та астрономії. Методичні прекомендації з 
цього питання розміщені на сайті МОНУ (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/metoduchni.html).  

Рекомендуємо обговорити цей документ на засіданні методичного обєднання, 
урахувати в плані роботи обєднання на наступний навчальний рік, а також при 
планувані навчального процесу. 

Ідеї патріотичного виховання учнів можуть бути реалізовані як під час уроків 
фізики, так і в позаурочний час, зокрема, під час проведення традиційного тижня 
фізики чи астрономії . Нагадуємо, що обласний тиждень астрономії, започаткований у 
2009 році, проводиться в квітні-місяці. У 2015-2016 навчальному році рекомендуємо 
його провести в період із 11 по 15 квітня і врахувати у змісті заходів методичні 
рекомендації МОНУ, а також використати місцевий матеріал. 

Досвід роботи методичних об’єднань, а також окремих учителів фізики та 
астрономії щодо патріотичного виховання учнів буде узагальнюватися та 
впроваджуватись у практику роботи ЗНЗ області.  

Поділитися досвідом реалізації такого напрямку роботи  в змісті навчання фізики 
педагоги зможуть під час Всеукраїнськох науково-практичної конференції 
«Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому 
суспільстві», яку проводитиме кафедра природничо-математичної освіти та ІТ 
29 жовтня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

Напрями конференції: 
1. Можливості предметів освітньої галузі «Природознавство» для патріотичного 

виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
2. Формування в учнів мотивації до навчання природничих дисциплін шляхом їх 

ознайомлення із сучасними досягненнями відповідних наук. 
3. Підготовка фахівців природничих дисциплін у ВНЗ та підвищення їх 

кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти. 
4. Експеримент – метод пізнання природи та один із засобів забезпечення якості 

природничої освіти. 
5. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання природничих 

дисциплін – виклик сучасності. 
6. Дослідницька робота учнів у процесі навчання природничих дисциплін – як 

умова формування їх творчої активності.  
7. Реалізація компетентнісного підходу до навчання природничих дисциплін – 

одна з тенденцій сучасної освіти. 
Для участі в конференції необхідно до 4 вересня 2015 року надіслати в на кафедру 

(kafedra_moippo@ukr.net) такі матеріали: 
– заявку для участі в конференції із позначкою, у якому виданні, із 

запропонованих оргкомітетом конференції, автор бажає розмістити статтю; 
потреба в готелі; 

– тези на 2–3 повні сторінки (умови розташування тексту такі, як для статті в 
науковому часописі «Вересень», без анотацій та списку літератури);  

– статті («Вересень» або Науковий часопис Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова). 

Зазначимо, що за бажанням учителі-учасники можуть подавати лише тези. 
Ефективним засобом підвищення фахової майстерності вчителів є залучення їх до 

участі в підготовці учнів до інтелектуальних конкурсів, таких як обласний форум юних 
шанувальників фізики та астрономії, обласний конкурс для учнів «Енергія». 

На конкурс «Енергія – 2014» подано 70 робіт за номінаціями: 
І номінація – «Моє енергетичне рішення – майбутнє без хімічних токсикантів»; 
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ІІ номінація – «Дослідження фізичних основ одержання, перетворення та 
раціонального використання енергетичних процесів»; 

ІІІ номінація – «Енергія живого: шляхи збереження та використання»; 
ІV номінація – «Використання енергетичного потенціалу космічного простору та 

космічних об’єктів». 
Як  позитивне слід відзначити традиційно високу активність учителів фізики в 

підготовці учнів до конкурсу: серед 70-ти робіт 58 виконані під їх керівництвом, а 
серед 16-ти переможців заочного етапу – 12 (таблиця 2).  

Таблиця 2. 
Список переможців заочного етапу обласного конкурсу «Енергія – 2014» 

№ 
з/п 

Прізвище та 
ім’я Назва ЗНЗ, клас Назва роботи Керівник роботи 

І номінація. Моє енергетичне рішення – майбутнє без хімічних токсикантів 

1. Чорний Іван Учень 11-П класу 
Вознесенського ліцею 
«Інсайт» Вознесенської 
міської ради 

Дослідження 
перспектив 
використання солей 
як 
теплоакумуляторів 

Яргункіна Олена 
Олександрівна, 
учитель хімії 

2. Маркевич 
Ганна,  
Сметана 
Вікторія 
 

Учениці 6 класу 
Баштанської гімназії 
Баштанської районної 
ради 

Моє енергетичне 
рішення – майбутнє 
без хімічних 
токсикантів 

Михейкіна Ольга 
Василівна, 
учитель біології, 
хімії 

3. Чинник 
Петро  

Учень 9–А класу 
Южноукраїнської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів № 4 
Южноукраїнсь-кої 
міської ради 

Використання 
сонячного 
випромінювання 

Леменчук Лариса 
Олександрівна, 
учитель фізики 

ІІ номінація. Дослідження фізичних основ одержання, перетворення та 
раціонального використання енергетичних процесів 

1. Латій 
Олександр  

Учень 11 класу 
Вознесенської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 5 
Вознесенської міської 
ради 

Світлодіодний 
прилад для економії 
електроенергії в 
автоматичному 
режимі 

Василець Алла  
Анатоліївна, 
учитель фізики 

2. Чолак 
Анастасія, 
Гонта Віталій 

Учениця 6 класу та 
учень 8 класу 
Червонопромінсь-кого 
НВК Снігурівської 
районної ради 

Пральна машина 
«Бджілка Mikro» 

Чолак Сергій 
Іванович, учитель 
фізики 

3. Устіченко 
Валерія  

Учениця 7 класу 
Первомайської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів № 3 
Первомайської міської 
ради 

Альтернативне 
опалення приватного 
будинку. Горіхові 
брикети – 
економічне паливо 
для обігріву будинку 

Бєліченко Любов 
Володимирівна, 
учитель фізики 
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4. Кузнецов 
Георгій  

Учень 10 класу 
Миколаївського 
морського ліцею імені 
професора  
М. Александрова 
Миколаївської міської 
ради 

Теплопровідність та 
теплоізоляційні 
матеріали 

Корж Тамара 
Олександрівна, 
учитель фізики   

5. Бурдейний 
Марко  

Учень 7 класу 
Первомайської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 1 
Первомайської міської 
ради 

Сонячна батарея, 
застосування та 
шляхи підвищення 
ефективності 
вироблення 
фотоструму 

Свистунова 
Валентина 
Михайлівна, 
учитель фізики 

ІІІ номінація. Енергія живого: шляхи збереження та використання 

1. Вишняков 
Дмитро, 
Дмитренко 
Дар’я,  
Піскун 
Микита 

Учні 9 класу 
Чорноморської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
Очаківської районної 
ради 

Сонячний проточно-
накопичувальний 
водонагрівач 
з пластикових 
пляшок 

Амонгаєва Анна 
Володимирівна, 
учитель біології та 
екології 

2. Чорний 
Сергій  

Учень 6–А класу 
Вознесенської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 6 
Вознесенської міської 
ради 

Незвичайні джерела 
електричного струму 

Яргункіна Олена 
Олександрівна, 
учитель хімії; 
Скок Костянтин 
Олександрович, 
учитель фізики 

3. Козуліна 
Дар’я,  
Маркелова 
Марія 

Учениці 6, 10 класів 
Миколаївської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 29 
Миколаївської міської 
ради 

Двоколісний друг. 
М’язова сила 
людини – 
альтернативне 
джерело енергії 

Братошевська 
Світлана 
Вікторівна, 
учитель фізики  

4. Данчак 
Богдан 

Учень 8–А класу 
Баштанської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 2 
Баштанської районної 
ради 

Енергетичний 
потенціал 
Баштанського 
району 

Змієвська Олена 
Павлівна, учитель 
фізики 

5. Кордик 
Владислав  

Учень 8 класу 
Новобогданівської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Миколаївської 
районної ради 

Вугор електричний Мокрицька 
Наталія 
Миколаївна, 
учитель фізики та 
астрономії 

ІV номінація. Використання енергетичного потенціалу космічного простору та 
космічних об’єктів 

1. Мірошні-
ченко Нікіта  

Учень 2(6)–Б класу 
Першої української 
гімназії  
імені М. Аркаса 
Миколаївської міської 
ради 

Дослідження 
фізичних основ 
одержання, 
перетворення та 
раціонального 
використання 
сонячної енергії 

Цуркіна Тетяна 
Валентинівна, 
учитель фізики 
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2. Гайченко 
Максим 

Учень 5 класу 
Миколаївської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 29 
Миколаївської міської 
ради 

Сонячна піч 
власноруч 

Братошевська 
Світлана 
Вікторівна, 
учитель фізики  

3. Кравцов 
Андрій 

Учень 11 класу 
Куйбишевського НВК 
Снігурівської районної 
ради 

Енергія космосу: 
реалії й перспективи 

Роковець Любов 
Володимирівна, 
учитель фізики 

Переможцями конкурсу за результатами прилюдного захисту стали: 
І місце – Чорний Іван, Чолак Анастасія, Гонта Валерій, Чорний Сергій, 

Мірошниченко Нікіта. 
ІІ місце – Маркевич Ганна, Сметана Вікторія, Бурдейний Марко, Вишняков 

Дмитро, Дмитренко Дар’я, Піскун Микита, Гайченко Максим. 
ІІІ місце – Чинник Петро, Кузнецов Георгій, Кордик Владислав, Кравцов 

Андрій. 
Рекомендуємо ознайомитися з роботами переможців конкурсу представлених у 

збірці (див. список рекомендованої літератури) з метою підготовки до конкурсу 
«Енергія – 2016». 

23 квітня 2015 року було проведено традиційний Обласний форум юних 
шанувальників фізики та астрономії. На форум подані 62 роботи з номінацій: фізика, 
астрономія, власна технічна творчість. Більшість робіт повною мірою розкрили суть 
фізичних і астрономічних явищ, законів, теорій та їх застосування для потреб 
цивілізації. 

За результатами оцінювання представлених матеріалів членами журі визначено по 
десять кращих робіт із кожної номінації.  

Таблиця 3. 
Учасники форуму, які одержали диплом із відзнакою 

№ 
з/п 

Прізвище 
та ім’я 

Клас, школа 
 Назва роботи П І Б 

керівника 
Номінація «Фізика» 

1.  Бенюх 
Андрій   
 

Учень 11–А класу 
Миколаївської 
спеціалізованої 
І-ІІІ ступенів школи 
№ 22 з поглибленим 
вивченням англійської 
мови з 1 класу 
Миколаївської міської 
ради 

Дослідження 
впливу хімічних 
джерел струму на 
ріст і розвиток 
рослини 

Ольшицька Юлія 
Михайлівна, 
учитель біології, 
географії та екології 

2.  Блащук 
Дар’я   
  

Учениця 11–А класу 
Миколаївської 
спеціалізованої 
І-ІІІ ступенів школи 
№ 22 з поглибленим 
вивченням англійської 
мови з 1 класу 
Миколаївської міської 
ради 

Дослідження 
радіаційного фону 
і наявності 
монацитових 
пісків на Кінбурн-
ській косі та 
прибережній зоні 
м. Очакова 

Ольшицька Юлія 
Михайлівна, 
учитель біології, 
географії та екології 

3.  Богомолова 
Дар’я, 
Таляр 

Учениці 8–В класу 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4 

Лінзи Кавака Людмила 
Григорівна, учитель 
фізики  
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Анастасія   Первомайської міської 
ради 

4.  Возниця 
Анастасія   

Учениця 10–А класу 
Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 42 
Миколаївської міської 
ради 

Дослідження 
роботи 
компресійних 
холодиль-них 
машин на 
прикладі 
побутового 
холодильника 

Мостова Наталя 
Вікторівна, учитель 
фізики та астрономії 

5.  Врадій 
Сергій   

Учень 7-А класу 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 12 
Первомайської міської 
ради 

Дослідження 
впливу 
поверхнево-
активних речовин 
на поверхневий 
натяг рідини 

Кудревич Олена 
Павлівна, учитель 
фізики 

6.  Лісніченко 
В’ячеслав,  
Лісніченко 
Євген   

Учні 6-А та 11 класів 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 12 
Первомайської міської 
ради 

Вивчення та 
дослідження 
фізичних 
характеристик і 
властивостей снігу 

Кудревич Олена 
Павлівна, учитель 
фізики 

7.  Мілєва 
Анна 

Учениця 9 класу Першої 
української гімназії імені 
М. Аркаса Миколаївської 
міської ради 

Оптичні ілюзії Цуркіна Тетяна 
Валентинівна, 
учитель фізики 

8.  Устіченко 
Валерія   

Учениця 7 класу 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3 
Первомайської міської 
ради 

Альтернативне 
опалення 
приватного 
будинку. Горіхові 
брикети – 
економічне паливо 
для обігріву 
будинку 

Бєліченко Любов 
Володимирівна, 
учитель фізики 
  

9.  Царлова 
Карина   

Учениця 11 класу 
Миколаївської гімназії 
№ 2 Миколаївської 
міської ради 

Фізичний аспект 
зменшення 
кількості 
бджолосімей на 
території 
Миколаївської 
області. Органічне 
бджільництво як 
галузь 
спеціалізації 

Самойленко Ольга 
Михайлівна, 
учитель фізики 

10.  Явкіна 
Ксенія   

Учениця 8 класу 
Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 42 
Миколаївської міської 
ради 

Зоровий 
аналізатор: від 
одноклітинних до 
людини 

Мостова Наталя 
Вікторівна, учитель 
фізики   

Номінація «Астрономія» 
1.  Асланян 

Юлія   
Учениця 11 класу Першої 
української гімназії імені 

Машина часу в 
космосі 

Цуркіна Тетяна 
Валентинівна, 
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М. Аркаса Миколаївської 
міської ради 

учитель фізики 

2.  Доніка 
Аліна   

Учениця 11 класу Першої 
української гімназії імені 
М. Аркаса Миколаївської 
міської ради 

Нова планета 
Земля 

Цуркіна Тетяна 
Валентинівна, 
учитель фізики 

3.  Єрмакова 
Христина   

Учениця 10 класу 
Южноукраїнської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів № 4 
Южноукраїнської міської 
ради 

Дослідження 
комет 

Леменчук Лариса 
Олександрівна, 
учитель фізики 

4.  Кордик 
Владислав   

Учень 8 класу 
Новобогданівської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів 
Миколаївської районної 
ради 

Спостереження 
астрономічних 
явищ у  
с. Новобогданівці 

Мокрицька Наталія 
Миколаївна, 
учитель фізики   

5.  Кравцов 
Андрій   

Учень 11 класу 
Куйбишевського НВК 
«загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
Снігурівської районної 
ради 

Сонячне 
затемнення. Його 
спостереження 

Роковець Любов 
Володимирівна, 
учитель фізики 

6.  Самота 
Ілля   

Учень 9 класу 
Куйбишевського НВК 
«загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
Снігурівської районної 
ради 

Екзопланети, їх 
особливості й 
унікальність 

Роковець Любов 
Володимирівна, 
учитель фізики 

7.  Серьогін 
Анатолій, 
Хімченко 
Валерія 

Учні 5 класу 
Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 29 
Миколаївської міської 
ради 

Власні 
спостереження за 
сонячним 
затемненням 
20 березня 2015 
року 

Братошевська 
Світлана 
Вікторівна, учитель 
фізики   

8.  Фарбітник 
Інна   

Учениця 11 класу Першої 
української гімназії імені 
М. Аркаса Миколаївської 
міської ради 

Вплив сонячної 
активності на 
земні процеси 

Цуркіна Тетяна 
Валентинівна, 
учитель фізики 

9.  Харченко 
Андрій   

Учень 10 (6)–М класу 
Вознесенської гімназії 
№ 1 Вознесенської 
міської ради 

Демонстраційний 
прилад «Зоряне 
небо» 

П’янова Олена 
Олександрівна, 
учитель фізики   

10.  Червоняк 
Олександр    

Учень 9 класу 
Явкинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
Баштанської районної 
ради 

Дослідження 
температурного 
поля астероїда та 
обчислення 
ефекту 
Ярковського 
методами 

Гненний Олександр 
Іванович, учитель 
фізики 
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комп’ютерного 
моделювання 

Номінація «Власна технічна творчість» 
1.  Багриновсь

кий 
Владислав 

Учень 10 класу 
Новопетрівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
Снігурівської районної 
ради 

Зарядний пристрій 
для мобільного 
телефону 

Лопатін Володимир 
Вікторович, учитель 
фізики 

2.  Базилюк 
Семен   

Учень 9–Б класу 
Миколаївської гімназії 
№ 41 Миколаївської 
міської ради 

Прилад Качер 
Бровіна 

Новак Неля 
Миколаївна, 
учитель фізики 

3.  Балбазан 
Олександр    

Учень 10 класу 
Вознесенської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 5 
Вознесенської міської 
ради 

Багатофункціонал
ьний зарядно-
освітлювальний 
пристрій, що 
перетворює 
механічну енергію 
в електричну 

Василець Алла 
Анатоліївна, 
учитель фізики 
 

4.  Бистріцьки
й Євген   

Учень 8–А класу 
Первомайського НВК 
«ЗОШ І–ІІ ст. № 15 – 
колегіум» Первомайської 
міської ради 

Електронний 
метроном 

Кашуба Віра 
Василівна, учитель 
фізики 

5.  Бурдейний 
Марко  

Учень 7 класу 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 
Первомайської міської 
ради 
 

Радіоприймач 
прямого 
підсилення 

Свистунова 
Валентина 
Михайлівна, 
учитель фізики 

6.  Галінковсь
кий Денис   

Учень 8–Б класу 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
№ 17 ім. Миколи 
Вінграновського 
Первомайської міської 
ради 

Сигналізатор 
горіння газу 

Ганноченко Марина 
Сергіївна, учитель 
фізики 
 

7.  Коломієць 
Андрій   

Учень 10 класу 
Первомайської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 16 
Первомайської міської 
ради 

Трансформатор 
Тесла 

Яцура Олександр 
Степанович, 
учитель фізики   

8.  Криво-
ручко 
Кирило 

Учень 8 класу 
Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3 
Миколаївської міської 
ради 

Літній душ Федорова Ольга 
Володимирівна, 
учитель фізики    

9.  Лукін 
Руслан   

Учень 9 класу 
Баштанської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 
Баштанської районної 

Дивовижний 
пристрій – 
трансформатор 
Тесла 

Змієвська Олена 
Павлівна, учитель 
фізики 
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ради 
10.  Осипенко 

Владислав 
Учень 9 класу 
Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 42 
Миколаївської міської 
ради 

Електронний 
екзаменатор 

Мостова Наталя 
Вікторівна, учитель 
фізики   

Найбільш успішною є участь у Форумі учнів загальноосвітніх начальних закладів 
міст Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Южноукраїнська, Баштанського, 
Миколаївського та Снігурівського районів.  

Аналіз кількості учасників форуму у розрізі районів показав, що ЗНЗ 
Арбузинського, Веселинівського, Вознесенського, Врадіївського, Єланецького, 
Жовтневого, Казанківського, Кривоозерського, Новобузького, Новоодеського, 
Очаківського районів проігнорували можливість презентувати роботи своїх учнів на 
заході. Про якість представлених робіт свідчить інформація, представлена в таблиці 4. 

Таблиця 4. 
Результати участі у Обласному форуму юних шанувальників фізики та астрономії 
№ 
з/п Район (місто) Кількість учасників Дипломи з відзнакою 

1.  Миколаїв 15 13 
2.  Первомайськ 15 8 
3.  Вознесенськ 2 2 
4.  Южноукраїнськ 8 1 
5.  Очаків 1 - 
6.  Арбузинський  - - 
7.  Баштанський 2 2 
8.  Братський 3 - 
9.  Березанський 2 - 
10.  Березнегуватський 1 - 
11.  Веселинівський - - 
12.  Вознесенський - - 
13.  Врадіївський - - 
14.  Доманівський 2 - 
15.  Єланецький - - 
16.  Жовтневий - - 
17.  Казанківський - - 
18.  Кривоозерський - - 
19.  Миколаївський 4 1 
20.  Новобузький - - 
21.  Новоодеський - - 
22.  Очаківський - - 
23.  Первомайський - - 
24.  Снігурівський 6 3 

   62 30 
 
Слід відзначити, що учасниками цьогорічного форуму стали учні – переможці 

обласної олімпіади з екології, що внесло певну новизну в його проведення і, 
сподіваємося, надихнуло присутніх на нові ідеї. 

Наступний форум планується у 2017 році, а в квітні 2016 будуть проведені 
обласні астрономічні читання. 

Участь у форумі дає можливість учням проявити свої здібності, особливо тим, хто 
цікавиться фізикою, проте не може брати участь в олімпіадах. Хоча аналіз результатів 
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олімпіади з фізики та астрономії показує, що райони – активні учасники форуму – 
мають кращі результати. 

У 2014/15 навчальному році у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики взяв участь 73 учнів, 34 із них стали переможцями. 

м. Миколаїв – 16 
Баштанський район – 4 
м. Южноукраїнськ – 3 
м. Первомайськ– 3 
м. Вознесенськ – 2 
Школи-інтернати– 2 
Березанський район – 1 
Кривоозерський район – 1 
Миколаїський район– 1 
Снігурівський район – 1 
Представники Братського, Врадіївського, Казанківського районів не взяли участі 

в олімпіаді.  
Найкращі результати показали учні Миколаївського муніципального колегіуму 

імені В. Д. Чайки, Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова, 
Баштанської гімназії Баштанської районної ради, Южноукраїнської гімназії 
№ 1 Южноукраїнської міської ради, Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату 
№ 4 Миколаївської обласної ради. 

Переможцями обласної олімпіади з фізики стали: 
 

8 клас 
І місце 
Василишина Надія, учениця 8 класу Миколаївського муніципального колегіуму 

імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Калачинський С. В.). 
ІІ місце  
Калінін Дмитро, учень 8 класу Миколаївського морського ліцею імені професора 

М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Мартинова Т. І.). 
Похилько Валерія, учениця 8 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 42 Миколаївської міської ради (учитель – Мостова Н. В.). 
Ткаленко Владислав, учень 8 класу Миколаївського муніципального колегіуму 

імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Калачинський С. В.). 
Ніконов Олександр, учень 8 класу Южноукраїнської гімназії 

№ 1 Южноукраїнської міської ради (учитель – Шевчук Л. М.). 
ІІІ місце 
Данчак Богдан, учень 8 класу Баштанської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 Баштанської 

районної ради (учитель – Змієвська О. П.). 
Кружкова Марія, учениця 8 класу Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 1 Первомайської міської ради (учитель – Свистунова В. М.). 
Бодюл Анастасія, учениця 8 класу Олександрівської ЗОШ І–ІІІ ступенів імені 

Т. Г. Шевченка Вознесенської районної ради (учитель – Катаненко Н. М.). 
Кликіч Андрій, учень 8 класу Кривоозерської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 1 Кривоозерської районної ради (учитель – Кравчук Є. Д.). 
 

9 клас 
І місце 
Роговцов Юрій, учень 9 класу Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Борисенко І. С.). 
Селіфонов Дмитро, учень 9 класу Баштанської гімназії Баштанської районної 

ради (учитель – Озерова О. Ф.). 
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ІІ місце 
Глухий Олександр, учень 9 класу Першої української гімназії імені Миколи 

Аркаса Миколаївської міської ради (учитель – Цуркіна Т. В.). 
Коршунов Валерій, учень 9 класу Миколаївської загальноосвітньої школи-

інтернату № 4 Миколаївської обласної ради (учитель – Борисова І. С.). 
Мілєва Анна, учениця 9 класу Першої української гімназії імені Миколи Аркаса 

Миколаївської міської ради (учитель – Цуркіна Т. В.). 
ІІІ місце 
Пилипенко Іван, учень Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Первомайської 

міської ради (учитель – Свистунова В. М.). 
Шевчук Софія, учениця 9 класу Южноукраїнської гімназії №1 Южноукраїнської 

міської ради (учитель – Шевчук Л. М.). 
Крикунова Анастасія, учениця 9 класу Березанської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Березанської районної ради (учитель – Сажнєва Є. Б.). 
Волкова Вікторія, учениця 9 класу Кривобалківської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради (учитель – Харкова В. Т.). 
 

10 клас 
І місце 
Кобелєв Ілля, учень 10 класу Миколаївського морського ліцею імені професора 

М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.). 
ІІ місце 
Пернатій Ольга, учениця 10 класу Миколаївського муніципального колегіуму 

імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Калачинська Г. П.). 
Харченко Андрій, учень 10 класу Вознесенської гімназії № 1 Вознесенської 

міської ради (учитель – П’янова О. О.). 
ІІІ місце 
Кузнєцов Георгій, учень 10 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Корж Т. О.). 
Федосов Андрій, учень 10 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.). 
Овчар Антон, учень 10 класу Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Калачинський С. В.). 
Кавака Марія, учениця 10 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 4 Первомайської міської ради  (учитель – Кавака Л. Г.). 
Борисов Микола, учень 10 класу Миколаївської загальноосвітньої школи-

інтернату №4 Миколаївської обласної ради (учитель – Борисова І. С.). 
 

11 клас 
І місце 
Тімошин Денис, учень 11 класу Южноукраїнської гімназії №1 Южноукраїнської 

міської ради (учитель – Шевчук Л. М.). 
ІІ місце 
Садурський Артем, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Реутенко О. О.). 
Качанов Володимир, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – 
Шаргородська Н. І.). 

ІІІ місце 
Головіна Лейла, учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 42 Миколаївської міської ради (учитель – Мостова Н. В.). 
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Михейкін Віктор, учень 11 класу Баштанської гімназії Баштанської районної ради 
(учитель – Озерова О. Ф.). 

Озеров Микола, учень 11 класу Баштанської гімназії Баштанської районної ради 
(учитель – Озерова О. Ф.). 

Кравцов Андрій, учень 11 класу Куйбишевського НВК Снігурівської районної 
ради (учитель – Борисова І. С.). 

Станкевич Андрій, учень 10 класу Миколаївського муніципального колегіуму 
імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Калачинський С. В.). 

У командній першості (згідно з рейтингом) місця розподілилися таким чином: 
– м. Миколаїв– І 
– м. Южноукраїнськ – ІІ 
– Баштанський район – ІІІ 
– м. Первомайськ – ІV–V 
– м. Вознесенськ  – ІV–V 
– Березанський район – VІ–ІХ 
– Кривоозерський район – VІ–ІХ 
– Миколаївський район  – VІ–ІХ 
– Снігурівський район – VІ–ІХ 
Середній рейтинг команд (за два останніх роки): 
– м. Миколаїв – І 
– м. Южноукраїнськ– ІІ 
– Баштанський район – ІІІ 
– м. Первомайськ – ІV 
– м. Вознесенськ – V 
– Снігурівський район –VІ 
– Березанський район – VІІ  
– Кривоозерський район – VІІІ–ІХ 
– Миколаївський район – VІІІ–ІХ  
– Новобузький район – ХІ 
– Новоодеський район – ХІ  
На всеукраїнському рівні область представляли: Василишина Надія, Роговцов 

Юрій, Кобелєв Ілля, Тімошин Денис, керівник команди – Калачинський С. В., учитель 
фізики Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д Чайки. За результатами 
інтелектуальних змагань дипломом третього ступеня нагороджений Роговцов Юрій. 

Цьогорічні завдання обласного етапу подано в додатку 3. 
У 2010 році в Україні започатковано проведення олімпіади з астрономії. 

Олімпіада проводиться у двох вікових категоріях: 11 клас і 10 клас. Учні 10 класу ще не 
вивчають астрономію в школі, але цікавляться цією наукою. Також участь в олімпіаді 
можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. 
Залучення до участі в олімпіаді учнів 8–9 класів має важливе значення, оскільки сприяє 
розвиткові пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного 
віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в змаганнях.   

У 2014/15 навчальному році у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
астрономії взяли участь 26 учнів: 16–11 клас, 10–10 клас.  

Участь учнів 10 класу є традиційно низькою. Серед десятикласників учасниками 
ІІІ етапу олімпіади були лише представники ЗНЗ мм. Миколаєва, Первомайська, 
Вознесенська, Баштанського, Братського, Березанського, Жовтневого, Миколаївського 
та Снігурівського районів. Вважаємо, що в цьому є певний прорахунок учителів. 
Оскільки учень, який добре знає фізику, цілком міг виконати завдання астрономічної 
олімпіади. 
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Не взяли участі взагалі учні Березанського,  Єланецького та Кривоозерського 
районів. Не подавали заявки для участі Вознесенський, Врадіївський, Доманівський, 
Казанківський, Новобузький, Новоодеський, Первомайський райони. 

Найкращі результати показали учні Миколаївського морського ліцею імені 
професора М. Александрова Миколаївської міської ради,  Вознесенської гімназії № 1, 
Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 42,  Баштанської гімназії Баштанської районної 
ради, Очаківської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 Очаківської міської ради,   

За рішенням журі переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
астрономії стали. 

10 клас 
І місце 
Харченко Андрій, учень 10 класу Вознесенської гімназії №1 Вознесенської 

міської ради (учитель – П’янова О. О.). 
ІІ місце 
Осанадзе Олександр, учень 10 класу  Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.). 
ІІІ місце 
Дрога Ян, учень 10 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Первомайської 

міської ради (учитель – Свистунова В. М.). 
Багриновський Владислав, учень 10 класу Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Снігурівської районної ради (учитель – Лопатін В. В.). 
11 клас 

І місце 
Поворознюк Олексій, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.). 
ІІ місце 
Головіна Лейла, учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 42 Миколаївської міської ради (учитель – Мостова Свистунова В. М.). 
Голеншин Євген, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.). 
Михейкін Віктор, учень 11 класу Баштанської гімназії Баштанської районної ради 

(учитель – Озерова О. Ф.). 
ІІІ місце 
Хаврель Дмитро, учень 11 класу Очаківської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 Очаківської 

міської ради (учитель – Череватенко О. Д.). 
Озеров Микола, учень 11 класу Баштанської гімназії Баштанської районної ради 

(учитель – Озерова О. Ф.). 
Нагуманов Андрій, учень 11 класу Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 19 Миколаївської міської ради (учитель – Вікентьєва Т. В.). 
Марущак Микола, учень 11 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 16 Первомайської міської ради (учитель – Яцура О. С.). 
У командній першості (згідно з рейтингом) місця розподілилися таким чином: 
– м. Вознесенськ – І 
– м. Миколаїв – ІІ 
– Баштанський район–ІІІ 
– м. Первомайськ ІV–V 
– м. Очаків – ІV–V 
– Снігурівський район – VІ 
Середній рейтинг команд (за два роки): 
– м. Вознесенськ – І 
– м. Миколаїв – ІІ 
– Баштанський район – ІІІ 
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– м. Очаків – ІV  
– м. Южноукраїнськ – V 
– м. Первомайськ – VІ–VІІІ 
– Жовтневий район – VІ–VІІІ  
– Очаківський район – VІ–VІІІ  
– Снігурівський район – VІ–VІІІ 
Особливу тривогу викликає рівень підготовки учнів 10 класу. Аналіз виконання 

олімпіадних завдань із астрономії виявив значні прогалини в знаннях учнів із фізики. 
Зокрема, жоден десятикласник не розв’язав типову задачу на визначення ваги 
космонавта, що рухається вертикально вгору з прискоренням. Даний факт є не 
зрозумілим із огляду на те, що ця тема вивчалась на фізиці в кінці першого семестру. 

Олімпіада з астрономії засвідчила низький рівень практичних навичок учнів. 
Учасники відчувають труднощі під час роботи зі «сліпими» картами, хоча така форма 
завдань традиційно використовується. Учні погано орієнтуються в сузір’ях, не 
володіють навиками їх пошуку на небесній сфері. 

Особливістю цьогорічної олімпіади є проведення псевдоспостережного туру. 
Учням пропонувалась астрономічна картинка, за змістом якої потрібно було дати 
відповідь на певне запитання. Рекомендуємо за наявності техніки використовувати таку 
форму проведення олімпіадного туру на ІІ етапі. Зразки завдань представлені в 
додатку 4. 

Цього року Миколаївщині випала честь приймати всеукраїнський етап 
астрономічної олімпіади, у якій взяли участь 79 юних астрономів із усіх областей 
України. 

Нашу область представляли Харченко Андрій, Головіна Лейла та Поворознюк 
Олексій. Керівник команди – Горбунов Сергій Вікторович, учитель фізики та 
астрономії Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова. 

Усі учасники показали високий рівень підготовки, а Поворознюк Олексій 
завоював диплом ІІ ступеня (третій результат), залишивши позаду переможців 
минулорічної міжнародної олімпіади. Одержана перемога – результат наполегливої 
праці учня під керівництвом учителя астрономії Горбунова С. В. 

Важливим аспектом роботи зі здібними учнями є залучення їх до участі в 
альтернативних конкурсах. 

На жаль, кількість учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» в 
нашій області поступово зменшується (таблиця 5). 

Таблиця 5 
Порівняння кількості учасників конкурсу «Левеня»  

у районах (містах) області за останні 7 років 
 

№ 
з/п Район (місто) 

Кількість учасників конкурсу 
2009 
рік 

2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

1.  Миколаїв 1 124 1 153 1 704 2 002 2 052 2 085 1 667 
1.  Первомайськ 221 207 248 325 368 364 283 
2.  Южноукраїнськ 126 102 146 87 110 104 139 
3.  Вознесенськ 273 266 212 272 225 198 135 
4.  Очаків 41 37 94 81 85 81 45 
5.  Арбузинський 68 133 120 167 155 173 116 
6.  Баштанський 41 60 147 169 127 97 48 
7.  Братський 95 91 168 141 119 86 53 
8.  Березанський 51 24 52 29 27 24 21 
9.  Березнегуватський 39 6 - 20 14 39 57 
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10.  Веселинівський 32 43 66 84 97 72 15 
11.  Вознесенський 67 102 111 126 153 141 89 
12.  Врадіївський 52 - 8 103 94 20 20 
13.  Доманівський 117 114 137 175 151 115 63 
14.  Єланецький 45 60 89 62 47 31 28 
15.  Жовтневий 143 176 227 229 132 109 101 
16.  Казанківський 22 59 81 129 109 105 20 
17.  Кривоозерський 12 26 67 67 111 35 23 
18.  Миколаївський 100 135 148 176 200 194 101 
19.  Новобузький 65 42 63 62 89 41 30 
20.  Новоодеський 106 125 155 178 175 130 85 
21.  Очаківський 90 90 79 96 68 60 46 
22.  Первомайський - 25 53 61 94 75 11 
23.  Снігурівський 33 62 174 241 289 271 178 
24.  Всього по області 2 963 3 137 4 349 5 068 5 064 4 650 3 374 

 
Із 3 374  учасників добрий результат – 1 343 (40 %), відмінний результат – 

655 (19 %). 
Зменшення кількості учасників має як об’єктивні так і суб’єктивні причини, 

проте, участь у такому конкурсі дає можливість учню оцінити свій рівень, 
підготоватися до проходження ЗНО з фізики.  

Недостатньо уваги приділено даному конкурсу у Березанському, 
Веселинівському, Врадіївському, Єланецькому, Казанківському, Кривоозерському, 
Новобузькому, Первомайському районах. 

Проте, традиційно активними є мм. Миколаїв, Первомайськ, Южноукраїнськ, 
Вознесенськ, Арбузнський, Жовтневий, Миколаївський, Снігурівський райони. 

Ураховуючи все вищезазначене, та з метою вирішення існуючих проблем 
рекомендуємо: 

І. Адміністраціям навчальних закладів: 
1. Здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних програм із фізики 

та астрономії. 
2. Створювати вчителям фізики належні умови для підвищення рівня професійної 

майстерності, здійснювати оптимальний підбір термінів та напряму проходження 
курсів підвищення кваліфікації. 

3. Стимулювати участь педагогів у методичних заходах різного рівня. 
4. Забезпечити передплату фахових видань для вчителів фізики та астрономії. 
5. Поповнити бібліотечні фонди новими дидактичними та методичними 

посібниками з фізики та астрономії, збірниками задач. 
ІІ Учителям фізики та астрономії: 
1. Узяти до уваги методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії 

у 2015-2016 навчальному році. 
2. Добирати оптимальні форми організації навчальної діяльності відповідно до 

освітніх завдань та враховуючи вікові особливості та здібності учнів 
3. З метою підвищення ефективності навчання використовувати міжпредметні 

зв’язки фізики з іншими науками. 
4. Розвивати в учнів уміння працювати з інформацією, представленою в різних 

формах. 
5. Більше уваги на уроці приділяти організації експериментальної діяльності 

учнів, залучення їх до виконання завдань експериментального характеру. 
6. Поліпшити якість виконання практичної частини програми. 
7. Урізноманітнити форми оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. 
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8. Постійно знайомити учнів із новітніми досягненнями в галузі фізики та 
астрономії. 

Зважаючи на вищевикладене, доцільно визначити такі напрямки роботи 
методичних об’єднань учителів фізики та астрономії на 2015-2016 навчальний рік: 

І. Теоретичні основи фізики 
1. Сучасні наукові досягнення та їх місце в змісті навчання фізики та астрономії. 
2. Фізика і глобальні проблеми людської цивілізації. 
ІІ. Теорія методики викладання 
1. Веб-квест як ефективна форма організації навчання учнів фізики та астрономії. 
2. Організація та проведення лабораторного фізичного практикуму. 
3. Із досвіду викладання елективних курсів із фізики в основній і старшій школі. 
ІІІ. Практичні заняття 
1. Урок-захист лабораторних робіт із конструювання. 
2. Із досвіду формування ключових компетентностей учнів у процесі проектної з 

фізики та астрономії. 
3. Тренінг із розв’язування фізичних задач. 
4. Віртуальна екскурсія з ознайомлення з фізичними процесами на 

підприємствах, наукових установах, техніці, астрономічними науково-дослідними 
установами. 
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Додаток 1 
Розподіл годин, що виділяються на вивчення фізики та астрономії, перелік 

програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України 
Клас 7 8 8 

(поглиблене вивчення) 
9 9 

(поглиблене вивчення) 
К-сть годин  2 2 4 2 4 

Таблиця 1. Кількість годин, яка виділяється на вивчення фізики в основній школі 
Рівень Стандарт Академічний Профільний 

Клас 10 11 10 11 10 11 
Кількість годин: фізика 2 2 3 3 6 6 
Кількість годин: астрономія - 0,5 - 0,5 - 1 

Таблиця 2. . Кількість годин, яка виділяється на вивчення фізики та астрономії в 
старшій школі 

 Клас Програма 
7 кл. Фізика. 7–9 класи. Навчальна програма. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_ 
programs/1349869088/. 

8–9 кл. Фізика. Астрономія. 7 –12 класи. – К.: Ірпінь, 2005 
8–9 кл. 
(погл. 
вивчення) 

Програма для учнів 8 – 9 класів ЗНЗ із поглибленим вивченням фізики. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/ 
1349869497/›. 

10–11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. 
Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 
2010. 

11 клас  
(астрономія) 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. 
Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – 
Київ, 2010. 

Таблиця 3. Програми, за якими здійснюється вивчення фізики та астрономії у 
2015-2016 навчальному році. 

 
Додаток 2 

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків фізики у 7 класі 
№ з/п Зміст уроку Дата 

1 Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його 
обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті 

 

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи 
(7 годин) 

1 (2) Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної 
діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими 
науками. 
Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених 
у розвиток і становлення фізики 

 

2 (3) 
 
 

Речовина і поле. Основні пложення атомно-молекулярного вчення 
про будову речовини. Молекули. Атоми.  
Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.  

 

3 (4) Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.  
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4 (5) Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точнясть 
вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. 
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірюваль-ними 
приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу 

 

5 (6) Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i 
сипких матеріалів 

 

6 (7) Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними 
способами 

 

7 (8) Контрольна робота №1  
1 (9) Урок-захист навчальних проектів 

Орієнтовна тематика: 
Видатні вчені-фізики 
Фізика в побуті, техніці, виробництві. 
Спостереження фізичних явищ довкілля. 
 Дифузія в побуті 
 

 

Розділ 2. Механічний рух (17 годин) 
1 (10) Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. 

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення 
 

2 (11) Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху   
3 (12) Графіки рівномірного прямолінійного руху  

4 (13)  Розв’язування задач  
5 (14) Розв’язування задач  
6 (15) Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість 

нерівномірного руху 
 

7 (16) Розв’язування задач  
8 (17) Урок повторення та систематизації знань  
9 (18) Контрольна робота №2  
10 (19) Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання  
11 (20) Розв’язування задач  
12 (21) Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла   
13 (22) Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники  
14 (23) Розв’язування задач  
15 (24) Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного 

маятника  
 

16 (25) Урок повторення та систематизації знань  
17 (26) Контрольна робота №3  
1 (27) Урок-захист проектів 

Орієнтовна тематика: 
Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. 
Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. 
Обертальний рух в природі – основа відліку часу. 
Коливальні процеси в техніці та живій природі 

 

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила (26 год) 
1 (28) Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Лабораторна робота № 6. 

Вимірювання маси тіл методом зважування 
 

2 (29) Густина речовини  
3 (30) Розв’язування задач  

30 
 



4 (31) Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих 
тіл і рідин) 

 

5 (32) Взаємодія тіл. Сила. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. 
Динамометр  

 

6 (33) Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил  
7 (34) Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл   
8 (35) Розв’язування задач  
9 (36) Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість  
10 (37) Розв’язування задач  
11 (38) Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й 

техніці 
 

12 (39) Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання  
13 (40) Урок повторення та систематизації знань  
14 (41) Контрольна робота № 4  
15 (42) Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску  
16 (43) Розв’язування задач  
17 (44) Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри  
18 (45) Розв’язування задач  
19 (46) Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри  
20 (47) Розв’язування задач  
21 (48) Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.   
22 (49) Розв’язування задач  
23 (50) Лабораторна робота №10. З’ясування умов плавання тіла.  
24 (51) Розв’язування задач  
25 (52) Урок повторення та систематизації  
26 (53) Контрольна робота № 5  
1 (54) Урок-захист навчальних проектів 

Орієнтовна тематика: 
Розвиток судно- та повітроплавання  
Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. 
Насоси 

 

Розділ 4. Механічна робота та енергія (11 годин) 
1 (55) Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види   
2 (56) Розв’язування задач  
3 (57) Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та 

його практичне застосування 
 

4 (58) Розв’язування задач  
5 (59) Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля  
6 (60) Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля  
7 (61) Розв’язування задач  
8 (62) Коефіцієнт корисної дії механізмів  
9 (63) Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму  
10 (64) Розв’язування задач  
11 (65) Контрольна робота № 6  
1 (66) Урок-захист навчальних проектів 

Орієнтовна тематика: 
Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і 
механізмів. 
Прості механізми у побутових пристроях. 
Біомеханіка людини. 
Використання енергії природних джерел. 

 

31 
 



1 (67) Підсумковий урок  
 Резерв – 3 години   

 
Додаток 3. 

Завдання ІІІ (обласного) етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики  

2015 рік 
8 клас 

1. Два електровози рухаються від станції А до станції В, причому один з них 
першу половину шляху пройшов зі швидкістю 80 км/год, а другу половину – зі 
швидкістю 40 км/год. Другий електровоз першу половину часу пройшов зі швидкістю 
80 км/год, а другу половину – зі швидкістю 40 км/год. Чому дорівнюють середні 
швидкості електровозів і який з них довше рухається? 

2. Аеростат об’ємом 20000 м3 наповнено воднем, густина якого 0,09 кг/м3. 
Підіймальна сила дорівнює 25 000 Н. На скільки вона зменшиться, якщо аеростат 
наповнити гелієм (ρг = 2ρв)? Знайдіть масу аеростата (без газу, що його наповнює). 
Густина повітря 1,29 кг/м3.  

3. У циліндричну склянку з водою вкинули дерев’яний брусок масою 100 г, при 
цьому рівень води в стакані піднявся на 2 см. Яка площа дна стакана? 

4. У шматок льоду вмерзла стальна кулька. Об’єм тіла, що утворилося, 50 см3, 
маса 114 г. Який об’єм кульки? Густина сталі 7,8 г/см3, льоду – 0,9 г/см3. 

5. На бібліотечному столі лежить стовпчик із чотирьох однакових підручників. 
Що легше зробити: витягнути другий знизу підручник, притримуючи решту, чи потягти 
на себе два верхні підручники, також притримуючи решту? У скільки разів легше? 

9 клас 
1. Спостерігаючи за потягом, що рівномірно рухається, хлопчик встановив, що 

повз край залізничної платформи потяг рухався 24 с. Повз усієї платформи він пройшов 
за 40 с. Вимірявши довжину платформи (240 м), хлопчик визначив швидкість і довжину 
потяга. Які значення фізичних величин одержав хлопчик? 

2. Автомобіль, який має в баці 2 л бензину, може проїхати відстань S. 
Виїжджаючи на гору висотою 100 м, шлях на яку дорівнює 0,8S, машина витрачає таку 
саму кількість палива. ККД двигуна 30 %, питома теплота згоряння палива 46 МДж/кг, 
густина бензину 710 кг/м3. Визначте масу автомобіля. 

3. Потрібно виготовити дріт довжиною 100 м і опором 
1 Ом. У якому випадку він буде легшим: якщо його зробити з 
алюмінію чи міді? У скільки разів? Питомий опір алюмінію 
2,8·10-8 Ом·м, міді – 1,7·10-8 Ом·м, густина алюмінію 2700 кг/м3, 
міді – 8 900 кг/м3.   

4. Схема, зображена на рисунку, містить батарейку, два 
однакових вольтметри і два однакових амперметри. Паралельно 
з’єднані прилади показують 0,25 В і 0,75 мА, другий амперметр 
показує 1 мА. Визначте напругу на клемах батарейки та опори 
приладів.  

5. У теплоізольований калориметр налито рідину. У неї опущено дротяну спіраль, 
по якій можна пропускати струм від батареї. Опір спіралі 2,4 Ом. Температура води в 
калориметрі t1=10 °C. Спіраль на 3 хвилини підключають до батареї, при цьому по ній 
іде струм силою 5 А. Після вимикання спіралі і встановлення в посудині теплової 
рівноваги температура рідини дорівнювала t2=30 °C. Далі в посудину долили 100 г тієї 
ж рідини. Після встановлення  рівноваги температура в посудині дорівнювала t3=15 °C. 
Після вмикання спіралі на 3 хвилини температура в посудині піднялась до t4=25°C. 
Визначити питому теплоємність досліджуваної рідини. Опір спіралі вважайте сталим. 
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10 клас 
1. Змагаючись у бігу на 100 м, бігун розганявся рівноприскорено протягом 3,5 с 

на відстані 20 м. Який результат він показав на всій дистанції. Якщо після закінчення 
розгону рух був рівномірний? 

2. На тонкостінній підставці стоїть цистерна (див. рис. 1). 
При якому мінімальному прискоренні а цистерна вискочить із 
підставки, якщо відстань між стінками підставки дорівнює 
радіусу цистерни.  

3. Людина, стоячи на льоду та залишаючись нерухомою, 
намагається зрушити з місця масивні санки за прив’язану до них 
мотузку. Маса санок 100 кг, людини – 60 кг. Коефіцієнт тертя 
санок по льоду 0,2, а людини по льоду – 0,3. Під яким кутом до 
горизонту мусить тягнути мотузку людина, щоб зрушити санки? 

4. Автомобіль, який має в баці 2 л бензину, може проїхати 
відстань S. Виїжджаючи на гору висотою 100 м, шлях на яку 
дорівнює 0,8S, машина витрачає таку саму кількість палива. ККД 
двигуна 30 %, питома теплота згоряння палива 46 МДж/кг, густина 
бензину 710 кг/м3. Визначте масу автомобіля. 

5. Схема, зображена на рис. 2, містить батарейку, два 
однакових вольтметри і два однакових амперметри. Паралельно 
з’єднані прилади показують 0,25 В і 0,75 мА, другий амперметр 
показує 1 мА. Визначте напругу на клемах батарейки та опори 
приладів. 

11 клас 
1. Людина, маса якої m, тримає в руках вантаж масою m1 і стрибає під кутом α до 

горизонту зі швидкістю υ. Досягнувши під час стрибка найвищої точки, вона кидає 
вантаж горизонтально в зворотньому напрямку зі швидкістю υ1 відносно землі. 
Визначте довжину стрибка. 

2. Повітряна куля має сталий об’єм 1,1 м3
. Маса оболонки кулі 0,187 кг. Куля має 

стартувати при температурі навколишнього середовища 20°С і нормальному 
атмосферному тиску 1,013 105 Па. Розрахуйте мінімальну температуру, до якої слід 
нагріти повітря всередині кулі, щоб вона почала підніматися? Молярна маса повітря 
29·10-3 кг/моль. 

3. Для обігрівання приміщення використовується теплота, яка віддається повітрю 
під час роботи теплового двигуна. Цей двигун приводить у дію холодильну машину, 
яка забирає теплоту від грунтових вод і віддає її повітрю в кімнаті. Визначте 
теоретичний ККД такого циклу опалення, якщо температура в котлі теплового двигуна 
210°С, температура води в батареї 60°С, а температура грунтових вод 10°С. 

4. При почерговому підключенні до джерела ЕРС двох електричних нагрівників 
опорами 3 Ом і 48 Ом в них виділяється однакова потужність. Визначити внутрішній 
опір джерела струму. 

5. Між полюсами електромагніта в горизонтальному 
однорідному магнітному полі з індукцією 0,05 Тл 
знаходиться прямолінійний провідник масою 5 г і довжиною 
50 см, підвішений горизонтально на гнучких  провідниках 
під прямим кутом до магнітного поля (див. рис.). Через 
провідник пропускають електричний струм. При якій силі 
струму зникає сила натягу провідників? У якому напрямку 
повинен йти струм? 
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Завдання експериментального туру  
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики - 2015 

8 клас 
Визначити коефіцієнт жорсткості гумової нитки   
Обладнання: гумова нитка довжиною 15-30 см з петлями на обох кінцях, 

металевий циліндр із набору по теплоємності (значення густини металу 
використовувати не можна), посудина з водою, лінійка. 

9 клас 
Визначити середню масу кукурудзяної зернини та її густину. 
Обладнання: кукурудзяні зерна (30–50 г), 2 малих пластикових стаканчики, 

великий пластиковий стаканчик, великий стаканчик з водою, шприц без голки (10–20 
мл), пластикова тарілка, серветка паперова. 

10 клас 
Побудувати залежність сили струму від 

напруги на клемах «чорної скриньки». Для 
одержання регульованої напруги 
використовується дільник напруги на змінному 
опорі R1. Як працює цей дільник? 

Обладнання: «чорна скринька» з двома 
виводами, змінний резистор, постійний резистор 
з відомим опором, чутливий вольтметр, 
батарейка АА, сполучні провідники. 

11 клас 
 

Визначити діаметр металевої трубочки  
Обладнання: штатив з кільцем, силіконова трубка із затискачем, 2 малих 

пластикових стаканчики, посудина з водою, обрізана пластикова пляшка з кришкою, в 
якій зроблено отвір під силіконову трубку, шприц без голки, металева трубочка, 
таблиці фізичних величин. 

 
Додаток 4. 

Завдання ІІІ (обласного) етапу  
 Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

2015 рік 
10 клас 

І. Теоретична частина 
1. У яких точках Землі Північний полюс світу співпадає з зенітом? з точкою 

півночі? з надиром?  
2. Чому чим ближче ділянка на небі до Молочного шляху тим більше видно на 

ній  зірок і тим менше галактик?  
3. Комета Чурюмова-Герасименко рухається навколо Сонця по орбіті з великою 

піввіссю а=1,285 а.о. і ексцентриситетом е=0,633. Визначте сидеричний період 
обертання комети, її перигелійну та афелійну відстані.  

4. Чи можна  спостерігати посадку на Місяць космічного апарата розміром 6 м за 
допомогою шкільного телескопа (D = 10 см)? А за допомогою телескопа Субару (D = 
8,2 м)?  Відповідь обґрунтуйте. Діаметр Місяця – 3476 км, кутовий діаметр Місяця 
вважайте рівним 34’. 

5. Космічний корабель стартує з полюсу Землі вертикально вгору з постійним 
прискоренням a = 0,5 g.  На якій  висоті та через який час вага космонавта в кораблі 
буде така сама, як і на поверхні Землі?  

 
 

чорна 

скринька 

1 

2 

Е 
R1 

R2 
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ІІ. Практична частина 
1. Використовуючи «сліпу» карту сузір’я (рис. 1), виконайте такі завдання: 

а) вкажіть його назву;  
б) позначте най-яскравішу зорю, вкажіть її власну назву;  

в) з’єднайте зірки контуром так, щоб обриси відповідали його назві;  
г) які цікаві об’єкти в ньому ви знаєте? 

2. Транзит Венери. 8 червня 2004 року в Астрономічній обсерваторії імені 
Н. Д. Каліненкова Миколаївського національного університету  проводились 
спостереження проходження Венери по диску Сонця.  Визначте за знімком реальний 
діаметр Венери, якщо у момент транзиту відстані від Землі до Сонця і Венери до Сонця 
становили відповідно r1=1,015 а.о. і  r2 = 0,725 а.о. Кутовий діаметр Сонця 0,53°. 
Оцініть за знімком рівень сонячної активності у 2004 році.  

 
 

11 клас 
І. Теоретична частина 
1. Чому неперервний полярний день більший ніж неперервна полярна ніч? 
2. Комета Чурюмова-Герасименко рухається навколо Сонця по орбіті з великою 

піввіссю а=1,285 а. о. і ексцентриситетом е=0,633. Визначте сидеричний період 
обертання комети, її перигелійну та афелійну відстані. 

3. Одеський метеорний патруль має декілька станцій для базисних спостережень 
метеорів. Станція у Миколаєві метеор спостерігала яскравий метеор (m=0m) на зенітній 
відстані 30°. Той же метеор спостерігала і базисна станція на о. Зміїний на висоті 
25°над горизонтом. Базисна відстань між станціями Миколаїв та Зміїний 235 км. 
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Визначити висоту, на якій спалахнув метеор та яку зоряну величину він мав би для 
спостерігача, який спостерігав його у зеніті. Атмосферним поглинанням знехтувати. 

4. Розсіяне зоряне скупчення М 50 у сузір’ї Єдинорога має загальну зоряну 
величину m=6,3, паралакс π=0,001’’ і видимий кутовий діаметр d =10’. Знайдіть 
відстань до цього скупчення, його лінійний діаметр і абсолютну зоряну величину. 

5. Космічний корабель стартує з полюсу Землі вертикально вгору з постійним 
прискоренням a = 0,5 g. На якій  висоті та через який час вага космонавта в кораблі 
буде така сама, як і на поверхні Землі? 

ІІ. Практична частина 
1. На запропонованій сліпій карті (рис. 1) виконайте такі завдання: 

а) Позначити на карті сузір’я: Андромеда, Близнюки, Велика Ведмедиця, 
Волопас, Кассіопея, Лебідь, Лев, Малий Пес,  Персей, Північна Корона, 
Телець, Цефей  
б) Позначити яскраві зорі: 1) Альдебаран, 2) Альтаїр, 3) Бетельгейзе, 4) Вега, 5) 
Денеб, 6) Капелла, 7) Міцар, 8) Проціон.  
в) Які об’єкти, крім зір, видно на малюнку?   
г) Якщо колом позначено горизонт, то де і коли на Землі можна спостерігати 
таку картинку на небі?  
д) Чи є на малюнку найяскравіша зоря Сіріус?  

 
2. Блиск затемнювано-подвійної зорі AR Ящірки періодично змінюється як 

показано на рис. 2. Швидкість орбітального руху її кожного компонента 
приблизно дорівнює 120 км/с. Визначте: а) які ділянки кривої блиску 
відповідають головному та вторинному затемненню зорі? б) у скільки разів 
блиск зорі зростає на проміжку від епохи глибокого мінімуму до епохи другого 
мінімуму? в) чому дорівнює радіус орбіти даної зорі? 

Рис. 2 
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Зразки завдань псевдоспостережного туру (з відповідями) 
 
1. Як називається цей астрономічний прилад? 

Відповідь: октант (можлива відповідь – секстант) 
 

2. Напрямок на яку точку небесної сфери є основним для цієї стародавньої 
обсерваторії? 

Відповідь: точка літнього сонцестояння. 
 
3. Який параметр орбіти Місяця можна визначити, вимірявши ці зображення? 

Відповідь: ексцентриситет. 
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4. Чи в одному масштабі показано Місяць і М31. 

Відповідь: так, але неозброєним оком видно лише найяскравішу центральну 
частину Туманності Андромеди, тому вона здається меншою за Місяць.\ 

5. Де розташовано найбільший у світі радіотелескоп? 

 
Відповідь: радіотелескоп ALMA розташовано в пустелі Атаками (Чилі, Південна 

Америка). 
 
6. Як називається ця галактика? До якого типу галактик вона відноситься? 

 
Відповідь: Сомбреро (М104). Спіральна Sa. 
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Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза 
актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального 
здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед освітою в цілому створення 
таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя 
гармонізації їх взаємин із довкіллям, формування життєвих компетентностей. Тому для 
сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають 
найефективніші шляхи і засоби навчання, виховання й формування громадян. 
Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, уміння 
адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого 
рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. 

Хімія як природнича наука є частиною духовної та матеріальної культури 
людства, а хімічна освіта – невідокремною складовою загальної культури особистості, 
яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, 
змушена протидіяти екологічним ризикам, зазнає різнобічних впливів інформації. 

Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, 
визначеною в новій редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти, навчання хімії в школі спрямовується на розвиток засобами предмета 
особистості учнів, формування їхньої загальної культури, світоглядних орієнтирів, 
екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок. 
У зв’язку із цим під час навчання хімії в основній школі розглядаються такі завдання: 

– опанування наукової хімічної термінології, наукового змісту основних 
хімічних понять, законів; 

– формування уявлення про методи хімічної науки; 
– розкриття ролі хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних 

явищ, значення хімії в житті людини; 
– сприяння застосуванню хімічних знань на практиці; 
– формування ключових компетентностей учня, його екологічної культури, 

навички безпечного поводження з речовинами; 
– розвинення здібності до самоосвіти; 
– розвинення експериментальних умінь; 
– вироблення критичного ставлення до інформації хімічного характеру; 
– створення підґрунтя для подальшого навчання хімії в старшій школі. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У 7–11 КЛАСАХ У 2015/16 Н. Р. 

 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти. Згідно з постановою вивчення хімії за програмою до нового Державного 
стандарту розпочинається у 2015/16 навчальному році. 

Відповідно до нової програми  реалізується  важливий прикладний аспект 
шкільної хімічної освіти – надання мінімуму хімічних знань, необхідних для 
повсякденного життя і практичної діяльності в усіх галузях господарства, культури, 
науки, у тому числі й не пов’язаних із хімією. Щоб забезпечити елементарну безпеку 
кожної людини та запобігти нанесенню шкоди навколишньому середовищу, необхідна 
сформованість у неї системи компетентностей в результаті засвоєння змісту курсу хімії 
середньої школи.  

Позитивним моментом нової програми хімії є те, що в ній не лише визначено 
зміст навчального матеріалу, а й сформульовано основні вимоги до навчальних 
досягнень учнів із кожної теми. У цих вимогах опосередковано відбито ключові 
компетентності учнів через способи дій на різних пізнавальних рівнях: учень називає, 
наводить приклади, описує (початковий рівень, розпізнавання); розрізняє, ілюструє, 
складає формули і рівняння, наводить означення (середній рівень, розуміння); пояснює, 
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обчислює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки (достатній рівень, 
уміння і навички); обґрунтовує, аналізує, прогнозує, установлює зв’язки, висловлює 
судження, оцінює (високий рівень, перенесення знань). Перелік вимог зорієнтує 
вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить 
планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи 
до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання. 

Згідно з новою програмою в основній школі даються відомості з розділів 
загальної, неорганічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його 
відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для 
повсякденного життя і загальнокультурної підготовки тим школярам, які не збираються 
обирати профілі навчання, пов’язані з хімією. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для 
подальшого вдосконалення хімічних знань випускників основної школи як у старшій 
школі, так і в інших навчальних закладах.  

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, 
увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних та 
експериментальних досліджень.  

Зміст матеріалу має чітке спрямування на збереження довкілля і здоров’я людини 
завдяки увазі до проблем чистоти повітря і води, вивченню біологічної ролі кисню, 
озону, води, розчинів, окисно-відновних реакцій, основних неорганічних і органічних 
речовин, згубної дії алкоголю. 

Посиленню практичної спрямованості хімічних знань сприятиме проведення 
тематичних екскурсій, об’єкти яких орієнтовні й залежать від регіональних умов. 

Вивчення досвіду роботи вчителів хімії показує, що в період засвоєння нових 
програм хімічному експерименту часто відводилося недостатньо навчального часу, для 
того щоб сформувати в учнів певні практичні навички. Хімія – наука 
експериментальна. 

Хімічний експеримент – джерело знань про речовини і хімічні реакції – важлива 
умова активізації пізнавальної діяльності учнів, виховання зацікавленості до предмета, 
формування світогляду, а також уяви про практичне застосування хімічних знань. 

Тому в новій програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й 
типи розрахункових задач, а також передбачено досліди, що можна виконувати в 
домашніх умовах під наглядом батьків. 

Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність речовин і 
правила техніки безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний експеримент 
як демонстраційний, так і лабораторний.  

У курсі хімії поряд із традиційними прийомами розвитку пізнавальної діяльності 
пропонується увести в шкільну практику експеримент із використанням речовин і 
препаратів ужиткової хімії, лікарських препаратів, харчових продуктів.  Упровадження 
«домашнього експерименту» ще більше зближує науку хімію з практичним життям, 
розкриває роль хімії в житті людини.  Рекомендації до проведення домашніх 
практичних робіт із хімії для учнів 7-х класів наведено в додатку 1. 

 
Зміст навчального матеріалу 

Зміст нової програми структуровано на основі фундаментальних наукових ідей 
хімії, з урахуванням вікових особливостей учнів і часу, відведеного на вивчення 
предмета. У основній школі хімію вивчають за типовим навчальним планом із таким 
розподілом годин: 7 кл. – 1, 5 год.; 8, 9 кл. – 2 год. на тиждень. Серед основних змін у 
навчальній програмі можна виокремити такі: 

7 клас – вилучення теми «Ферум. Залізо»; включення теми «Вода». 
8 клас – зміна послідовності тем: тема 1 – «Періодичний закон і періодична 

система елементів. Будова атома», тема 2 – «Хімічний зв’язок, будова атома», тема 3 – 
«Кількість речовин. Розрахунки за хімічними формулами», тема 4 – «Основні класи 
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неорганічних сполук». Це сприятиме більш усвідомленому засвоєнню учнями хімічних 
формул сполук, прогнозуванню їх властивостей.   

9 клас – істотне скорочення теми «Найважливіші органічні сполуки». 
Позитивним стало збільшення годин на вивчення предмета «Хімія» у 7 класі до 

1,5 год. на тиждень.  Зміст курсу хімії 7 класу ґрунтується на інтегрованому курсі 
«Природознавство», який учні опрацювали у 5–6 класах, та продовжується 
формуванням основних хімічних понять (атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості 
й складні речовини, хімічна формула, валентність, хімічна реакція). Ознайомлення (у 
загальному) зі структурою періодичної системи хімічних елементів і складом атома 
передбачено програмою задля того, щоб учні мали змогу встановити взаємозв’язок між 
розташуванням елементів у періодичній системі та їхньою валентністю, 
використовувати інформацію, що містить періодична система, про відносні атомні маси 
хімічних елементів. На прикладах кисню та води розглядаються деякі властивості 
простих і складних речовин.  

Учні ознайомлюються із законом збереження маси речовин під час хімічних 
реакцій та хімічними рівняннями, характером гідратів оксидів, вивчають поняття про 
реакцію сполучення й оксиди металічних і неметалічних елементів. Це забезпечує 
мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів та їхні властивості для 
подальшого вивчення періодичного закону й хімічного зв’язку у 8 класі. 

На цьому етапі навчання хімії триває формування поняття про розчин та його 
компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавалися на 
уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на 
обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої 
речовини. 

У 8 класі порівняно з попередньою програмою змінено логіку викладення 
навчального матеріалу. На початок винесено теоретичний матеріал про періодичний 
закон, будову атома, хімічний зв’язок і будову речовин. За такої послідовності тем 
вивчення неорганічних речовин нині набуває теоретичного підґрунтя, що становлять 
періодичний закон, будова речовин, кількісні відношення в хімії. Хімічний склад і 
властивості речовин логічно пов’язуються з розміщенням хімічних елементів у 
періодичній системі, а в практичній частині програми є змога поступово перейти від 
простих до складніших хімічних реакцій і розрахункових задач.  Подальше вивчення 
будови атома дає змогу пояснити причину явища періодичності зміни властивостей 
хімічних елементів і їхніх сполук, розкрити на вищому теоретичному рівні поняття 
валентності елементів у хімічних сполуках, з’ясувати електронну природу 
ковалентного та йонного хімічного зв’язків, розглянути поняття про ступінь окиснення 
й ознайомити з правилами його визначення у сполуках. Така послідовність сприятиме 
більш усвідомленому складанню учнями хімічних формул сполук, прогнозуванню їхніх 
властивостей. 

У темі «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» формується 
поняття про кількість речовини та одиницю її вимірювання – моль. Учні вчаться 
обчислювати молярну масу, молярний об’єм газів, відносну густину газів. Абстрактні 
поняття про атоми і молекули набувають реальних кількісних характеристик. Засвоєння 
знань із теми допоможе учням зрозуміти кількісні відношення між речовинами в 
хімічних реакціях (добирання коефіцієнтів) і полегшити кількісні розрахунки за 
хімічними рівняннями.  

Нова програма з хімії для 9 класу містить чотири теми. У першому семестрі 
вивчаються теми «Розчини» та «Хімічні реакції», у другому – «Початкові поняття про 
органічні сполуки» та «Узагальнення знань із хімії». 

 Вивчення теми «Розчини» надає учням можливість застосувати теоретичні 
знання про будову речовин до таких практичних питань, як види і склад розчинів, 
обчислення складу розчинів та виготовлення розчинів. У цій темі також дається 
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поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розглядається будова 
молекули води, її властивості пояснюються із залученням поняття про водневий 
зв’язок. Водні розчини кислот, основ і солей та реакції між ними вивчаються з погляду 
електролітичної дисоціації. Вводиться поняття про рН розчину, зважаючи на 
важливість визначення якісних характеристик харчової та іншої продукції. Триває 
розвиток експериментальних умінь учнів, формуються навички розв’язування 
експериментальних задач. Як відомо, зацікавленість хімією як навчальним предметом 
починається не з теорії, а з чуттєвого досвіду, спостережень і дослідів, тому вивчення 
цієї теми дає змогу використати хімічний експеримент як засіб зацікавлення школярів 
навчальним предметом.  

Тема «Хімічні реакції» узагальнює вже здобуті учнями знання про типи хімічних 
реакцій та ознайомлює з новим типом взаємодії – окисно-відновними процесами. Вони 
є об’єктами застосування поняття ступінь окиснення елемента, що розкривається через 
зміни у внутрішній будові атомів під час хімічних реакцій. Значення окисно-відновних 
процесів розкривається на прикладах, важливих не лише для промисловості й техніки, а 
й для існування живих організмів (фотосинтез, дихання, обмін речовин) та збереження 
природи (очищення води, промислових викидів тощо). Державними вимогами до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів передбачено складання лише найпростіших рівнянь 
окисно-відновних реакцій.  

Особливої уваги потребує вивчення теми «Початкові поняття про органічні 
сполуки». Органічні сполуки вивчаються на рівні молекулярного складу; для 
вуглеводнів, спиртів і етанової кислоти передбачено також складання структурних 
формул. Обсяг навчальної інформації теми не передбачає ні глибини, ні широти 
охоплення знань, що традиційно надавалися в систематичному курсі органічної хімії. 
Натомість вивчаються окремі представники класів органічних сполук на рівні їхнього 
складу і хімічної будови. Хімічна будова розглядається на простіших прикладах, без 
пояснення типів гібридизації атома Карбону, особливостей будови кратних зв’язків. 
Хімічні властивості розглядаються в обмеженому обсязі, а саме реакції горіння; реакції 
етанової кислоти наводяться для порівняння її з неорганічними кислотам. Поняття про 
гомологію розглядається на прикладі гомологів метану. Ізомерія, правила утворення 
назв органічних сполук не розглядаються.  

Основним завданням є формування в учнів початкових уявлень про 
багатоманітність органічних речовин, хімічний склад, будову, властивості, 
застосування тих представників різних класів органічних сполук, знання про які 
необхідні й достатні для розкриття ідеї розвитку речовин від найпростіших, як метан, 
до складних, як білки і нуклеїнові кислоти. Ознайомлення з основними біологічно 
важливими речовинами має можливість підготувати учнів до вивчення молекулярних 
основ життя в курсі біології.  

Новою програмою 9 класу не передбачено ознайомлення учнів із принципами 
сучасної наукової номенклатури органічних речовин та вивчення їхніх систематичних 
назв. Натомість для засвоєння пропонуються поширені тривіальні назви, що можуть 
актуалізувати життєвий досвід учнів: ацетилен, гліцерин, оцтова кислота тощо.  

Питання, визначені програмою 9 класу в темі «Узагальнення знань з хімії», 
стосуються трьох аспектів:  будови речовин та їх багатоманітності й хімічних реакцій; 
місце хімії як природничої науки; значення хімічних знань у пізнанні природи та роль 
хімічних сполук і процесів у природі та суспільному господарстві. Зміст теми має 
великі можливості для організації самостійної роботи учнів і узагальнення знань щодо 
цивілізаційної ролі хімічної науки та значення хімічних знань як складової загальної 
культури людини.  

Узагальнення знань із курсу хімії основної школи присвячується ключовим 
світоглядним питанням про багатоманітність і взаємозв’язки речовин, значення хімії в 
житті суспільства. 
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Нова програма з хімії посилює зв’язок учнів із виробництвом і практичним 
життям, розширює можливості їх самостійної роботи, упроваджує активні методи 
навчання, широко використовує хімічний експеримент. 

Рекомендації щодо застосування нової програми наведені в додатку 2. 
 

Методичні рекомендації 
щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх  

навчальних закладах (за матеріалами листа МОН України) 
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, 

обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває 
виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній 
справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. 

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, що передбачає 
забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів 
виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами 
учнівського  та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді  
духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 
суспільстві. 

У контексті зазначеного вище, надаємо методичні рекомендації щодо 
національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах на 
уроках хімії, що тісно пов’язане з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої 
безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є потужним 
фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом 
виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної 
свідомості.  

Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук 
підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє 
пробудженню поваги й любові до того місця, де вони народилися та виросли. 

Патріотичне виховання передбачає формування в учнів знань, та уявлень про 
досягнення нашої країни в галузі науки, адже багато видатних учених прославили 
Україну. При цьому завжди необхідно підкреслювати їхню приналежність до України, 
звертати увагу на внесок української науки в розвиток світової біологічної, хімічної 
науки. 

У рамках проектної діяльності учням можна запропонувати теми проектів, у яких 
необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й особистісні якості, улюблені 
заняття та інтереси учених. Старшокласникам можна запропонувати написати есе на 
тему «Чому можна навчитись у … (того чи іншого вченого)». Такі завдання дозволять 
учням більш глибоко осмислити біографію вченого, вибрати цінності якості 
особистості й висловити власні міркування щодо співвідношення заслуг учених та їхніх 
морально-етичних якостей. При цьому в учнів виникає почуття гордості за свою країну 
та її співвітчизників. Разом із тим для формування почуття патріотизму необхідно в 
навчання включати відомості про сучасні досягнення українців у різних галузях науки, 
викликаючи тим самим гордість за геніїв свого народу та націю в цілому.  

Наприклад, при вивченні органічної хімії ознайомлюємо учнів із видатним 
досягнення українських хіміків. Поняття про хімічний зв’язок добре знайоме всім із 
курсу хімії. Воно настільки фундаментально опрацьоване, що будь-яка інформація, яка 
змінює наші уявлення про хімічне зв’язування, є сенсацією. Співробітники кафедри 
органічної хімії та технології органічних речовин хіміко-технологічного факультету 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у 
співпраці з університетами Гісена (Німеччина) та Стенфорда (США) кинули виклик 
природі. Використовуючи як вихідні сполуки так звані діамондоїди (вуглеводні 
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нанометрових розмірів, що відтворюють фрагменти структури природного алмазу і 
добуваються з нафти), вони синтезували молекули, які містять аномально подовжені 
зв’язки.  Уперше у світі експериментально встановлено, що слабкі Ван-дер-Ваальсові 
сили можуть мати вирішальний вплив на стабілізацію індивідуальних молекул. Це 
відкриває перспективи створення матеріалу,  що буде знаходитися на межі між 
індивідуальною молекулою і наноматеріалом. Одержані результати виявилися 
настільки важливими, що були опубліковані в найбільш авторитетному науковому 
журналі «Nature» (2011, т. 477 с. 308–311). 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Ефективність навчального процесу значною мірою залежить  від рівня фахової 

майстерності педагогів. Однією з продуктивних форм професійного становлення 
педагогів є курси підвищення кваліфікації. За останні п’ять років їх пройшли 
344 учителі хімії, що становить 98 % від запланованої кількості. Відповідально 
ставляться до проходження курсової підготовки управління освіти Миколаївської, 
Вознесенської міських рад, відділи освіти Баштанської, Жовтневої, Новоодеської 
райдержадміністрацій. Недооцінюють значення курсів підвищення кваліфікації 
управління освіти, відділи освіти Березанської, Веселинівської,  Врадіївської, 
Снігурівської, Новобузької, Очаківської районних рад. 

Поглибленню фахових знань слухачів курсів підвищення кваліфікації сприяє 
організація педагогічної практики на базі ЗНЗ області, що є базовими. Відповідно до 
цього педагогічна практика  відбулася на базі:  Миколаївської санаторної 
загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів № 4 (учитель хімії Степанова В. Ф.), 
Миколаївської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 
експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої 
творчості» Миколаївської міської ради (учитель хімії Нікітіна А. В.). 
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Під час педагогічної практики  слухачі курсів знайомились із досвідом роботи 
вчителів, особливостями організації науково-дослідної роботи учнів, а також 
відвідували уроки у 7–11 класах. 

Перелік основних освітніх ресурсів професійного спрямування, що доцільно 
використовувати для роботи вчителів у міжкурсовий період наведено в додатку 3. 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ 
 

Взаємодія МОІППО із учителями міста та області 
Професійному зростанню вчителів хімії сприяє постійне оновлення змісту курсів 

із урахуванням новітніх наукових досягнень; урізноманітнення форм та методів 
навчання; залучення іногородніх лекторів; упровадження інтегрованих курсів 
підвищення кваліфікації для вчителів, які викладають біологію і хімію; співпраця з 
науковими лабораторіями й кафедрами Національного університету кораблебудування 
ім. адм. Макарова та науково-дослідницькими інститутами України; організація і 
проведення заходів обласного,  регіонального та всеукраїнського рівнів. 

Відповідно до річного плану роботи Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, плану роботи кафедри природничо-математичної 
освіти та ІТ, лабораторії методики природничо-математичних дисциплін, із метою 
підготовки вчителів хімії до впровадження основних положень Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти 17 грудня 2014 року  на базі МОІППО 
проведено перше засідання  обласної творчої групи  для вчителів хімії з проблеми 
«Новітні підходи до вивчення хімії у 7 класі за новою програмою».    

Зі вступним словом звернулася Калашник Ольга Павлівна, методист лабораторії 
методики природничо-математичних дисциплін МОІППО, яка акцентувала увагу на 
актуальних питаннях вивчення хімії за новим Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти, структурі та особливостях нової програми з хімії у 7 класі, 
необхідності збагачення навчального матеріалу краєзнавчим та політехнічним змістом.  

Примакіна Марія Йосипівна, учитель хімії Новоодеської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 2 Новоодеської районної ради, учитель-методист, поділилася досвідом роботи щодо 
забезпечення наступності у викладанні природознавства та хімії в основній школі. 
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У практичній частині педагоги, які брали участь у роботі творчої групи 
обговорили науково-методичні особливості  сучасного уроку хімії, визначили питання, 
у викладанні яких учителі потребують методичної допомоги. 

Підбиваючи підсумки засідання учасники ухвалили створення  методичного 
посібника, що міститиме календарне планування, рекомендації до вивчення конкретних 
тем, розробки уроків, навчальних проектів та екскурсій, дидактичні матеріали. 

Надалі планується робота групи в дистанційному режимі, результатом якої стане 
створення та апробація навчально-методичного забезпечення викладання хімії за новою 
програмою.   

У засіданні взяли участь творчі вчителі загальноосвітніх навчальних закладів 
Миколаївської області (усього – 10 осіб): 

1. Примакіна Марія Йосипівна, учитель хімії Новоодеської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 2 Новоодеської  районної ради, учитель-методист. 

2. Чубенко Оксана Михайлівна, учитель хімії Баштанської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 1 Баштанської районної ради, учитель-методист. 

3. Мозгова Фелікса Броніславівна, учитель хімії Червонянської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради, учитель-методист. 

4. Осипова Людмила Георгіївна, учитель хімії Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 22 Миколаївської міської ради, учитель-методист. 

5. Кибалка Надія Володимирівна, учитель хімії Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Жовтневої районної ради, учитель-методист. 

6. Загоськіна Олександра Василівна, учитель хімії Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 12 Миколаївської міської ради. 

7. Панкратова Інна Іванівна, учитель хімії Снігурівської районної гімназії 
Снігурівської районної ради. 

8. Лощевська Людмила Миколаївна, учитель хімії Лисогірської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради, старший учитель. 

9. Кузнєцова Тамара Петрівна, учитель хімії Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 60 Миколаївської міської ради, старший учитель. 

10.  Винокурова Тетяна Костянтинівна, учитель хімії Березанської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Березанської районної ради, старший учитель.  
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05 листопада 2014 року з метою підвищення фахової майстерності вчителів хімії, 
необхідністю якісних змін і модернізації хімічної освіти в умовах переходу на новий 
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти лабораторією методики 
природничо-математичних дисциплін МОІППО на базі  Миколаївської спеціалізованої 
школи І–ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 
закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» проведено обласний 
семінар-практикум для вчителів хімії з проблеми «Забезпечення якісного переходу на 
новий зміст хімічної освіти засобами використання інноваційних технологій». У 
засіданні взяли участь керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів 
хімії та молоді перспективні вчителі хімії Миколаївської області (усього – 34 особи). 

Учасників семінару привітала Матвеєва Ганна Дмитрівна, кандидат педагогічних 
наук, директор МСШ «Академія дитячої творчості», заслужений працівник освіти 
України, яка наголосила на тому, що школа створена як відгук на сучасні проблеми 
суспільства у складний час державотворення молодої незалежної України. Незважаючи 
на те, що заклад здійснює діяльність у напрямі розвитку творчої особистості дитини та 
її природжених обдарувань, значна увага приділяється й методичній роботі з 
обдарованими дітьми природничого спрямування. Методист лабораторії методики 
природничо-математичних дисциплін МОІППО звернула увагу на необхідність якісних 
змін у хімічній освіті, роль методичних служб у зростанні фахової майстерності 
вчителя хімії в умовах переходу на новий Державний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти. У своїй доповіді Веліховська Алла Борисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО, 
акцентувала увагу на основні напрями використання інноваційних технологій для 
підвищення рівня викладання предметів природничого циклу в ЗНЗ  Миколаївської 
області.  

Із власним досвідом роботи ознайомила присутніх Хіміч Світлана Сергіївна, 
завідувач РМК Березанської райдержадміністрації Миколаївської області, учитель хімії 
Чапаєвської ЗОШ І–ІІІ ступенів Березанської районної ради, учитель-методист, 
зазначивши, що одним із факторів професійного розвитку вчителя є робота з 
обдарованими учнями. Гапішко Світлана Володимирівна, учитель хімії Баштанської 
гімназії Баштанської районної ради, учитель-методист, лауреат конкурсу «Учитель 
року–2010», презентувала свій творчий підхід до навчання учнів із використання 
модульної технології навчання на уроках хімії, що забезпечує якісне засвоєння 
великого обсягу матеріалу та сприяє адаптації темпу його подання до швидкості 
засвоєння з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

Цікавими та корисними для вчителів були проведені майстер-класи (на вибір): 
– «Використання мультимедійного обладнання, цифрових лабораторій та 

програмного забезпечення «SmartNotebook» (Кулішенко П. В.,  учитель хімії, біології 
МСШ «АДТ», викладач хімії і біології ММАК, «спеціаліст вищої категорії»). 
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– «Розв’язування розрахункових задач та завдань олімпіадного рівня» 
(Степанова В. Ф., учитель хімії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-
інтернату І–ІІІ ст. № 4 Миколаївської обласної ради, учитель-методист). 

Учителі залишилися в захваті від уроку молодого вчителя  хімії Нікітіної 
Анастасії Валеріївни для учнів 9 класу з теми «Реакції обміну між розчинами 
електролітів» (із використанням програмного забезпечення «SmartNotebook»), яка 
презентувала авторський підхід до навчання учнів на основі сучасних методів. 

Під час засідання круглого столу на тему «Науково-методичні особливості 
сучасного уроку хімії» учасники обговорили проблеми хімічної освіти за новим 
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та можливі шляхи їх 
подолання, наголосили на необхідності використання ІКТ із метою підвищення 
ефективності засвоєння необхідного обсягу навчального матеріалу. 

Пізнання дітьми світу не обмежується рамками уроків. Воно продовжується 
постійно в школі та за її стінами. Дієвим засобом формування мотивації до навчання, 
підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань є різноманітні 
форми позакласної навчальної діяльності з учнями, тому робота методичної служби 
повинна бути спрямована на допомогу вчителю хімії реалізувати компетентнісний і 
діяльнісний підходи, формувати предметну компетентність, виробити системний підхід 
у роботі з обдарованими школярами. Із цією метою у 2013 році кафедрою природничо-
математичної освіти і лабораторією методики природничо-математичних дисциплін 
започатковано обласну педагогічну Відкриту студію «Наука і ми», у рамках якої 19 
травня 2015 року проведено четверте засідання на тему «Сучасні хімічні, біологічні, 
фізичні технології – запорука подальшого розвитку людської цивілізації» за участю 
фахівців провідних університетів та  науково-дослідницьких інститутів України таких, 

як:  
Речицький Олександр Наумович, кандидат 

хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної та 
біологічної хімії Херсонського державного університету. 
У своїй доповіді «Ароматичні та гетероциклічні 
флорвмісні органічні сполуки» розкрив  проблеми 
застосування фторорганічних сполук, їх вплив на 
довкілля. 

Ракитська Світлана Іванівна, директор Науково-
навчального центру високотехнологічного обладнання і 
приладів Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова. Ознайомила присутніх з 
особливостями використання сучасного високоточного 
обладнання для наукових досліджень, що проводяться на 

базі Одеського національного університету  ім. І. І. Мечникова. 
Золотарьова Олена Костянтинівна, доктор біологічних наук, завідувач відділу 

мембронології і фітохімії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. 
Виступаючи перед учасниками з темою доповіді «Сучасні біохімічні технології як 
запорука подальшого розвитку людської цивілізації», звернула увагу педагогів та 
учнів на  особливості використання геномодифікованих рослин, їх можливого впливу 
на організм. 

Мащенко Валентина Василівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 
екологічної хімії Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. 
Виступаючи з темою «Супрамолекулярна хімія – нова галузь хімії», ознайомила 
учасників студії з основними проблемами, що вивчає супрамолекулярна хімія, де 
головною є дослідження будови та властивостей надмолекулярних структур, які 
утворюються за рахунок невалентних взаємодій (водневий зв’язок, електростатичні 
взаємодії, гідрофобні сили) та існують і функціонують як хімічні індивіди.  
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До участі в роботі студії були запрошені начальники районних (міських) 
управлінь (відділів) освіти, педагогічні працівники районних (міських) методичних 
кабінетів, науково-методичних центрів, творчо працюючі вчителі природничих 
дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області, керівники 
районних (міських) методичних об’єднань учителів фізики, хімії, біології, 
природознавства, учні обласної очно-дистанційної школи «Інтелектуальний резерв 
Миколаївщини».  

Ураховуючи вищезазначене та з метою підвищення фахово рівня вчителів 
природничих дисциплін рекомендуємо ознайомити  вчителів області  з сучасними 
науковими досягненнями в галузі хімії і біології та включити відповідну тематику до 
планів роботи районних методичних об’єднань. 

Сьогодення вимагає від кожного вчителя відповідального ставлення до своєї 
діяльності, уміння творчо вибудовувати навчально-виховний процес, відмови від 
шаблонних форм і методів роботи. Фаховий рівень, загальну культуру, педагогічний 
досвід і сумлінне ставлення до своєї роботи та учнів педагогам дають можливість 
продемонструвати освітянські конкурси професійної майстерності. Найпрестижніший 
серед них – «Учитель року».  

У цьому навчальному році з метою виявлення, підтримки творчої праці вчителів, 
підвищення їхньої професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків 
проведено І (районний (міський)) і ІІ (обласний) тури всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2015» у номінації «Хімія». За результатами відбіркового (заочного) 
етапу ІІ (обласного) туру цього конкурсу серед  18 педагогів області визначено 
учасників очного етапу, у якому за  призові місця змагалися 9 учителів. За програмою 
відкриті уроки конкурсанти провели на базах Миколаївської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу 
всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради  та 
Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів 
№ 4 Миколаївської обласної ради, де кожен педагог намагався творчо організувати 
урок, використовуючи різноманітні прийоми впливу на учнів. За підсумками роботи 
конкурсу визначено переможців: 

1.  Єфремова Ганна Володимирівна, учитель хімії Южноукраїнської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 імені Захисників Вітчизни Южноукраїнської міської ради, посіла 
І місце та за підсумками відбіркового туру  ІІІ (заключного) етапу конкурсу  увійшла до 
складу  12 конкурсантів у номінації «Хімія», які набрали найбільшу кількість балів для 
участі у фінальному (очному) турі Конкурсу, що відбудеться у вересні 2015 року у 
м. Києві.  

2. Безручко Олена Анатоліївна, учитель хімії Баштанської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 2 Баштанської районної ради, ІІ місце. 

3. Чернишева Вікторія Логвинівна, учитель хімії Куйбишевського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Снігурівської районної ради, ІІІ місце. 

 
Робота районної методичної служби 

Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє модернізація 
методичних служб  у регіонах через упровадження сучасних навчальних, виховних, 
управлінських технологій, стимулювання професійного зростання педагогічних кадрів, 
підвищення їхньої професійної майстерності. 

Методична робота з педагогічними кадрами повинна бути  спрямована на 
здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, 
підвищення кваліфікації, професійної компетентності педагогічних працівників, 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої творчої 
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ініціативи. РМК бере на себе функції координатора організації системи безперервного 
навчання педагогічних кадрів у міжкурсовий період.  

Результативність роботи, успішна діяльність методистів залежить від їх 
організаторських, конструктивних, дослідницьких здібностей.  

Змістовими блоками в діяльності методиста є: 
1. Координація діяльності районних, шкільних методичних формувань.  
2. Керівництво методичним активом. 
3. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників. 
4. Керівництво підвищенням професійної майстерності педагогічних кадрів. 
5. Керівництво процесом виявлення, моделювання, вивчення, узагальнення та 

впровадження перспективного педагогічного досвіду. 
6. Науково-методичний супровід наукової та дослідно-експериментальної 

діяльності педагогів. 
7. Проведення представницьких навчально-методичних заходів. 
8. Співпраця з науковими установами, інститутом післядипломної педагогічної 

освіти, іншими районними (міськими) методичними кабінетами. 
9. Організація роботи з обдарованими дітьми. 
10. Консультування. 
11. Підготовка та видання друкованої продукції. 
Методисти та вчителі хімії ЗНЗ області активно шукають шляхи вирішення 

основних завдань хімічної компоненти Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти (освітня галузь «Природознавство»). Цього року присвоєно звання 
«Учитель-методист» Безручко  Олені Анатоліївні, учителю хімії Баштанської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 Баштанської районної ради (тема роботи «Активізація пізнавальної 
діяльності учнів на уроках хімії засобами інформаційно-комунікативних технологій»). 
Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2015» у номінації «Хімія» підтвердив 
майстерність учителя, де Олена Анатоліївна у ІІ (обласному) турі конкурсу посіла 
ІІ місце. Готуючи необхідні матеріали, учитель творчо продумувала кожен елемент в 
описі власної педагогічної діяльності, при розробці уроків і позакласних заходів, 
проведенні майстер-класу для своїх колег. Володіючи проективними навичками 
вирішення педагогічних проблем, адекватно, повно та глибоко зробила самоаналіз 
уроку. 

До уваги методистів районних методичних служб! Методичні розробки на 
присвоєння звання «учитель-методист» просимо оформлювати у книжковому форматі 
й надсилати до МОІППО в паперовому та електронному варіантах.  

Підвищення професійного рівня вчителів позитивно впливає на ефективність 
навчального процесу, показником якого є  участь школярів у олімпіадах, конкурсах 
тощо. 

 
Участь у інтелектуальних змаганнях. 

Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії 
Слід зазначити систематичну й наполегливу роботу вчителів області щодо 

виявлення та розвитку здібних учнів. Так, 14–15 лютого 2015 року на базі Першої 
Української гімназії ім. М. Аркаса відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії. У олімпіаді взяли участь 70 учнів  із 20 районів (міста) 
області. Призові місця здобули 33 учні: 

8 клас 
І місце 
Ткаленко Владислав, учень Миколаївського муніципального колегіуму 

ім.  В.  Д.  Чайки Миколаївської міської ради. 
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ІІ місце  
1. Овод Анна, учениця Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради. 
2. Бавикіна Вікторія, учениця Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської міської 

ради. 
ІІІ місце  
1. Моспан Юлія, учениця Миколаївського муніципального колегіуму 

ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради. 
2. Храпков Валентин, учень Миколаївської ЗОСШ-інтернату № 4 Миколаївської 

обласної ради. 
3. Сікорінська Аліна, учениця Єланецької гуманітарної гімназії Єланецької 

районної ради. 
4. Ніконов Олександр, учень Южноукраїнської гімназії Южноукраїнської міської 

ради. 
5. Костенко Євген, учень Гур’ївська ЗОШ І–ІІІ ступенів Новоодеської районної 

ради. 
6. Кудрявцев Валерій, учень Первомайської гімназії Первомайської міської ради. 

9 клас 
І місце  
Цимбалюк Максим, учень Первомайської гімназії Первомайської міської ради. 

 
ІІ місце 
1. Войстрик Владислав, учень Новоодеської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 2 Новоодеської районної ради. 
2. Дубачинська Анастасія, учениця Єланецької гуманітарної гімназії Єланецької 

районної ради. 
ІІІ місце 
1. Ворошилов Даніїл, учень Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської міської 

ради. 
2. Суворов Іван, учень Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 51 Миколаївської 

міської ради. 
3. Попов Юрій, учень Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 51 Миколаївської 

міської ради. 
4. Сусуйкіна Дар’я, учениця Миколаївської гімназії № 4 Миколаївської міської 

ради. 
5. Андрощук Катерина, учениця Баштанської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 1  Баштанської районної ради. 
10 клас 

І місце 
1. Малюженко Владислав, учень Миколаївської спеціалізованої ЗОШ 

І-ІІІ ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 
Миколаївської міської ради. 

2. Тімохін Олексій, учень Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 57 Миколаївської 
міської ради. 

ІІ місце 
1. Стуканенко Андрій, учень Первомайської гімназії Первомайської міської ради. 
2. Петріщев Віталій, учень Чапаєвської ЗОШ І–ІІІ ступенів Березанської районної 

ради. 
ІІІ місце 
1. Ніколенко Кристина, учениця Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 51 Миколаївської міської ради. 
2. Суліма Володимир, учень Єланецької гімназії Єланецької районної ради. 
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3. Теребило Олена, Миколаївської ЗОСШ-інтернату № 4 Миколаївської обласної 
ради. 

4. Кравченко Діана, учениця Доманівського РНВК Доманівської районної ради. 
5. Шишук Катерина, учениця Баштанської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Баштанської 

районної ради. 
11 клас 

І місце 
Скоробагатський Дмитро, учень Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 51 Миколаївської міської ради. 
ІІ місце 
Давітян Давид, учень Єланецької гімназії Єланецької районної ради. 
ІІІ місце 
1. Давидова Вікторія, учениця Миколаївської ЗОСШ-інтернату 

№ 4 Миколаївської обласної ради. 
2. Фарбітник Інна, учениця Першої української гімназії ім. М. Аркаса 

Миколаївської міської ради. 
3. Чехович Анастасія, учениця Миколаївського морського ліцею 

ім. проф. Александрова Миколаївської міської ради. 
4. Токаренко Тетяна, учениця Миколаївського муніципального колегіуму 

ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради. 
5. Слутяк Владислав, учень Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 12 Первомайської міської ради. 
Не приймали участі в змаганнях учні Братського, Врадіївського, Жовтневого, 

Казанківського районів.  Найкращі результати показали учні ММК ім. Чайки 
Миколаївської міської ради, Первомайської гімназії Первомайської міської ради, 
Миколаївської СЗОШ І–ІІІ ступенів № 22, ЗОШ І–ІІІ ступенів №№ 51, 
57 Миколаївської міської ради. 

Якісна підготовка школярів до інтелектуальних змагань обласного та 
Всеукраїнського рівнів неможлива без співпраці з науковцями та лабораторіями 
університетів.  

Протягом останніх років серйозну допомогу в підготовці учнів до олімпіади 
надають викладачі Миколаївського національного університету кораблебудування ім. 
адм. Макарова (Кельїна Світлана Юріївна, к.х.н., доценту кафедри екологічної хімії; 
Мащенко Валентина Василівна, к.х.н., доценту кафедри екологічної хімії та кафедри 
природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО).   

Завдання ІІІ обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 
2014/15 навчальному році надано в додатку 4. 

Відповідно до плану проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, 
затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2015 році, 
IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади із хімії відбувся у м. Львові. Згідно з 
рейтингом від Миколаївської області була представлена команда у складі 5 учнів:  

– Ткаленко Владислав, учень 8 класу ММК ім. Чайки Миколаївської міської ради 
(учитель – Арзуманова І. Ю.); 

– Цимбалюк Максим, учень 9 класу Первомайської гімназії Первомайської 
міської ради (учитель – Мукан Л. В.); 

– Малюженко Владислав,  учень 10 класу Миколаївської СЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 22 Миколаївської міської ради (учитель – Осипова Л. Г.); 

– Тімохін Олексій, учень 10 класу Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 57 Миколаївської міської ради (учитель – Демченко О. Д.); 

– Скоробагатський Дмитро, учень 11 класу Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 51 Миколаївської міської ради (учитель – Карпова А. А.). 
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Результатом наполегливої праці вчителя та учня є перемога у  IV етапі олімпіади з 
хімії Малюженко Владислава,  учня 10 класу  Миколаївської СЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 22 Миколаївської міської ради, який посів почесне ІІІ місце (учитель – 
Осипова Л. Г.). 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У 2015/16 Н. Р 

 
Аналізуючи вищезазначене, з метою усунення недоліків і причин, що їх зумовили, 

рекомендуємо: 
І. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськрад): 
1.  Продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту базової 

і повної загальної середньої освіти та нової програми з хімії. 
2.  Забезпечувати участь педагогів у обласних заходах кафедри природничо-

математичних дисциплін МОІППО. 
3. Сприяти керівникам шкіл у створенні в загальноосвітніх навчальних закладах 

кабінетів хімії, забезпеченні їх лабораторним обладнанням та сучасними засобами 
навчання (комп’ютерами, проекторами, програмно-методичними комплектами, 
мультимедійними підручниками тощо).  

ІІ. Керівникам методичних об’єднань учителів хімії: 
1. Спрямовувати діяльність методичного об’єднання вчителів хімії на підвищення 

ефективності навчального процесу: 
– на методичних радах розглядати особливості впровадження вчителями хімії 

інноваційних технологій у навчальний процес із урахуванням оновленого 
змісту освіти; 

–  розробити механізм підтримки здібних і обдарованих учнів та стимулювати 
педагогів, які з ними працюють. 

2. Питання до серпневих конференцій:  
– Опрацювати нормативні документи Міністерства освіти і науки України до 

2015/16 навчального року; 
– Звернути увагу на особливості програми з хімії за новим Державним 

стандартом та національно-патріотичне виховання учнівської молоді 
засобами предмета. 

3. Висвітлити з досвіду роботи: 
– забезпечення наступності у викладанні природничих дисциплін в основній 

школі за новими програмами; 
– осучаснення змісту навчального матеріалу з хімії; 
– створення умов для розвитку творчих здібностей учнів. 

4. Продовжити роботу протягом року щодо:  
– поширення досвіду вчителів хімії щодо впровадження інноваційних 

технологій навчання;  
– здійснення систематичного контролю за виконанням навчальних програм із 

хімії, дотриманням вимог нормативних документів щодо її викладання;  
– надання методичної допомоги вчителям хімії в міжкурсовий період (особливу 

увагу надавати вчителям без відповідної природничої освіти та початківцям); 
– формування ключових та предметних компетентностей під час викладання 

хімії в учнів 7–11 класів; 
–  заохочення і підтримки обдарованих дітей, учнівської молоді, шляхом: 

надання допомоги обдарованим та здібним дітям при підготовці до 
всеукраїнських учнівських олімпіад, участі у творчих й інтелектуальних 
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конкурсах; залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької та 
творчої діяльності.  

ІІІ. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів: 
1. Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів хімії. 
2. Постійно здійснювати контроль щодо оформлення навчальної та методичної 

документації, ведення документації з техніки безпеки в кабінетах природничого циклу. 
3. Створювати вчителям умови для проходження курсів підвищення кваліфікації. 
4. Залучати вчителів до участі в обласних конкурсах, педагогічних студіях, 

конференціях, семінарах. 
ІV. Учителям хімії: 
1. Здійснювати викладання курсу «Хімія»:  

– у 7–9 класах за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 
7-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;  

– у 10–11 класах за програмами для профільного навчання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, 
профільний рівень та поглиблене вивчення. 10–11 класи. – Тернопіль: 
Мандрівець, 2011. 

2. Продовжувати роботу за такими пріоритетними напрямами: 
– активізація самостійної роботи учнів на уроках хімії та при підготовці до 

уроків за рахунок випереджувальних завдань; 
– впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках хімії та в 

позакласній роботі з предмета, зокрема, використання ІКТ, інтерактивні 
методи роботи, проектна, проектно-дослідницька технології, методи розвитку 
критичного мислення, створення «ситуації успіху», що збільшують 
пізнавальну самостійність учнів і мотивацію до вивчення предмета; 

– підвищення свого професійного рівня в міжкурсовий період через участь у 
роботі районного методичного об’єднання вчителів хімії, конференціях, 
семінарах обласного та всеукраїнського рівнів. 

3. Приділяти увагу: 
– залученню учнів до інтелектуальних змагань природничого спрямування; 
– виявленню здібних і обдарованих дітей; 
– використанню краєзнавчого матеріалу при викладанні хімії та в позакласній 

роботі; 
– розвитку експериментальних умінь та активізації пізнавальної діяльності 

учнів шляхом застосування домашнього експерименту; 
– формуванню ключових компетентностей в учнів, навичок безпечного 

поводження з речовинами, моделей поведінки, звичок, стилю життя, що 
відповідають потребам сталого розвитку людства; 

– посиленню інтеграції природничих дисциплін. 
 

Література 
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2. Буринська Н. Основи хімічної технології. 10–11-й кл. / Н. Буринська. – К.: 

Перун, 2003. 
3. Слободяник М. С. Хімія: навч. посібник / Слободяник М. С., Гордієнко О. В., 
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4. Євсеєв Р. С. Усі цікаві досліди. Хімія. 10–11 класи / Р. С. Євсеєв. – Х.: 
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6. Попель П. П. Хімія учителю, 7–8 кл.: навч.-метод. посіб. / П. П. Попель. – К.: 

ВЦ «Академія», 2009.  
7. Гладюк М. М. Готуємося до ЗНО. Збірник тестових завдань з хімії / 

М. М. Гладюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. 
8.  Попель П. П. Хімія учителю, 9–10 кл.: навч.-метод. посіб. / П. П. Попель. – К.: 

ВЦ «Академія», 2010. 
9. Гранкіна Т. М. Хімія. Задачник з «помічником». 10–11 класи / Т. М. Гранкіна. – 

Х.: Ранок, 2010.  
10. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна 

складова Типових навчальних планів. 8–11 класи / Упор.: Г. Дубковецька, 
Ю. Каліночкіна. – Тернопіль: Мендрівець, 2010. 

11. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна 
складова Типових навчальних планів. 5–11 класи / Упор.: О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло. 
– Тернопіль: Мендрівець, 2010. 

12. Організація науково-дослідної роботи учнів: методичний посібник / Упор.: 
Вернидуб Р. М., Завалевський Ю. І., Петрова Ж. Г. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 
368 с. 

13. Ісаєнко Ю. В. Хімія: Схеми і таблиці / Ю. В. Ісаєнко, С. Т. Гога. – Х.: ФОП 
Співак В. Л., 2010. – 320 с. 

14. Сучасні форми та методи навчання хімії / Укл. К. М. Задорожний. – Х.: Вид. 
група «Основа», 2010. – 127 с. 

15. Номенклатура органічних сполук: навчальний посібник / В. С. Толмачова, 
О. М. Ковтун, О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. 

16. Хімія. 10–11 класи: програми для профільного навчання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, 
профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. 

17. Бурбан А. Ф. Окисно-відновні реакції: навчально-методичний посібник / 
А. Ф. Бурбан, Л. К. Забава. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 48 с. 

18. Загнибіда Н. М. Метод проектів на уроках хімії / Н. М. Загнибіда. – 
Тернопіль. – Харків: Ранок, 2011. – 128 с. – (Серія «Нові педагогічні технології»). 

19. Пигуль В. С. Збірник задач з розв’язками та поясненнями. 9 клас / 
Пигуль В. С. , Сударєва Г. Ф., Абжалов Р. Р. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 143 с. 

20. Особливості викладання хімії у 11-му класі в умовах нового змісту освіти: 
методичні рекомендації / Упор. О. П. Калашник. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 180 с. 

21. Каретникова О. О. Хімія каменю / Олена Каретникова; упоряд.: Г. Мальченко. 
– К.: Шк. Світ, 2011. – 128. – (Бібліотека «Шкільного світу».) 

22. Івановець Г. М. Розвиток креативних здібностей учнів на уроках хімії / 
Г. М. Івановець. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 144 с. 

23. Калашник О. П. Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/13 навчальному році: інструктивно-
методичний лист / О. П. Калашник. – Миколаїв: ОІППО, 2012. – 48 с. 

24. Калашник О. П. Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/14 навчальному році: інструктивно-
методичний лист / О. П. Калашник. – Миколаїв: ОІППО, 2013. – 76 с. 

25. Калашник О. П. Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/15 навчальному році: інструктивно-
методичний лист / О. П. Калашник. – Миколаїв: ОІППО, 2014. – 32 с. 

26. Олімпіади з хімії: завдання та розв’язки / Упор.: Г. Мальченко, І. Філоненко. – 
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К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. 
27. Величко Л. П. Хімія: підр. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів: 

проф. рівень / Л. П. Величко, Н. М. Буринська. – К.: Школяр, 2013. – 384 с.: іл. 
28. Домашній експеримент із хімії / Упор. І. Філоненко. – К.: Редакції газет 

природничо-математичного циклу, 2014. – 80 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 
29. Хімія довкілля: збірник завдань. 10–11 класи / Упоряд. І. Філоненко. – К.: 

Редакції газет природничо-математичного циклу, 2014. – 120 с. – (Бібліотека 
«Шкільного світу»). 

30.  Готуємось до олімпіад з хімії: метод. реком.  / Упор. О. П. Калашник. – 
Миколаїв: МОІППО, 2015. – 79 с. 

31. Ярошенко О. Г. Збірник задач і вправ з хімії: навчальний посібник / 
О. Г. Ярошенко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 272 с. 
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Додаток 1 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОМАШНІХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
ІЗ ХІМІЇ ДЛЯ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ 

 
– Домашній хімічний експеримент – це форма самостійної роботи учнів, що 

передбачає формування навичок грамотного і обережного поводження з речовинами. 
– Для успішного проведення дослідів у домашніх умовах учень повинен мати 

теоретичне обґрунтування експериментальних процесів, план проведення дослідів і 
можливість обговорення та оформлення результатів дослідження. 

– Учитель повинен забезпечити наявність завдання, визначити час його 
виконання, можливість перевірки звіту про виконану роботу. 

– Досліди для домашнього хімічного експерименту мають бути простими, 
яскравими і вимагати небагато часу для виконання. 

– Під час проведення хімічного експерименту бажано використовувати речовини 
повсякденного вжитку: продукти харчування, засоби побутової хімії, медичні 
препарати. Посуд у домашній лабораторії – це скляна тара з-під продуктів, що 
підходить для зберігання деяких реактивів і проведення дослідів. 

– Учителю бажано спочатку самому проробити досліди та обов’язково дати 
коротку інструкцію щодо правил безпеки в роботі. 

– Варіант оформлення звіту довільний: написаний, надрукований, представлений 
в електронному вигляді, з використанням фото- та відеоматеріалів. 

Етапи проведення дослідження: 
1.  Підготовчий етап (учень отримує завдання). 
2. Основний етап (ознайомлення з методикою експерименту, опрацювання 

теорії. Проведення експерименту із дотриманням правил техніки безпеки). 
3. Заключний етап (оформлення експерименту та представлення результатів 

роботи учителю). 
Інструкція для учня: 
1. Повністю дотримуватися порядку виконання експерименту. 
2. Перед початком роботи уважно прочитати опис досвіду, зручно розмістити все 

необхідне: посуд, реактиви. 
3. Ніколи не пити і не їсти речовини, що використовуються під час дослідів. 
4. Слідкувати, щоб маленькі діти не мали доступу до твоєї роботи. 
5. Після закінчення експериментів прибрати робоче місце, вимити руки та 

провітрити кімнату. 
Інструкція для вчителя (як швидко оцінити роботу учня): 
1. Знання основних питань із  теми – 3 бали. 
2. Уміння їх використовувати під час пояснення експерименту – 3 бали. 
3. Дотримання всіх правил безпеки, виконання та оформлення роботи – 4 бали. 
4. Використання фото- та відеоматеріалів, комп’ютерних технологій для 

оформлення своїх робіт – 2 бали. 
 

Додаток 2 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

Для успішної реалізації шкільного курсу хімії за новою програмою необхідно: 
1. Посилити практичну спрямованість змісту хімічної освіти, акцентуючи увагу 

на вивченні явищ, процесів, об’єктів, речовин, з якими стикаються учні в 
повсякденному житті. 
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2. Більш широко використовувати методики навчання, спрямовані на 
інтелектуальний розвиток учнів; посилити увагу до формування загальнонавчальних та 
інтелектуальних умінь. 

3. Формувати вміння працювати з різними джерелами інформації. 
4. Удосконалювати систему контролю навчальних досягнень шляхом 

використання завдань, що перевіряють різні види діяльності. 
5. Збільшити частку завдань на застосування знань для пояснення явищ 

повсякденного життя; використовувати різноманітні за формою перевірні завдання, 
зокрема такі, що подають інформацію у вигляді рисунків, схем, таблиць, графіків і 
діаграм. 

6. Збільшити увагу до виявлення в учнів помилкових уявлень, установлення 
причин їхнього виникнення, ширше впроваджувати коригувальну методику навчання. 

7. Використовувати всі можливості для проведення хімічного експерименту. 
8. Формувати життєву позицію учнів, їхню ціннісну орієнтацію засобами хімії як 

навчального предмета, шляхом розуміння користі та шкоди продуктів хімічного 
виробництва та промислових хімічних процесів, реальної, а не гіпертрофованої 
екологічної картини сучасного світу, доцільності застосування хімічних продуктів, 
можливості змінити життя на краще завдяки хімічним знанням.  

9. Організувати цілеспрямоване спостереження, формувати навички 
спостереження, уміння осмислити результати спостережень і зберігати в пам’яті 
опрацьовану інформацію. 

 
Додаток 3 

 
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 
 

1. http://www.xumuk.ru – сайт про хімію для хіміків. Класичні підручники з хімії, 
статті, огляди, методики, реферати. 

2. http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/uk/ – хімічний факультет ХНУ ім. 
Каразіна. 

3. http://www.10ballov.com – реферати з хімії. 
4. http://www.schoolchemistry.by.ru – «Шкільна хімія» – незамінний помічник з 

хімії: хімічні досліди, реферати з хімії, статті про хімічні речовини та елементи. 
5. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ – книги в HTML, посилання на тематічні 

ресурси.  
6. http://www.chemister.da.ru – хімія і токсикологія. 
7. http://www.chemport.ru – хімічний портал. 
8. www.uroki.net/docxim.htm – для вчителя хімії та біології Розробки уроків, 

календарні, тематичні, поурочні плани, розробки уроків для вчителя хімії та біології в 
школі. 

9. http://www.alhimik.ru/ – корисна та цікава інформація з хімії на сайті Alhimik.ru, 
допомога в рішенні хімічних задач. 

10. http://www.chemsoc.org/viselements/ – англомовний сайт із хімії. Оригінальне 
надання періодичної системи Д. І. Менделєєва. 

11. http://repetitor.1c.ru/ – репетитор із хімії від компанії 1С Освітні програми. Не 
безкоштовні! 

12. http://chemicsoft.ru/ – програмне забезпечення навчального курсу «Хімія». Є 
безкоштовні та умовно безкоштовні програми. 

13. http://www.webelements.com/ – повний опис властивостей елементів і їх 
з’єднань. Англомовний сайт. 
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14. http://www.chemistry.narod.ru/ – краткий курс химии, таблицы, опыты, 
биографии известных химиков. Таблицы-шпаргалки. 

15. http://hemi.wallst.ru/ – освітній сайт із хімії для школярів. Російськомовний. 
16. http://www.iupac.org/  – міжнародне товариство хімії IUPAC. Англомовний 

сайт. 
17. http://formula44.narod.ru/ – курс органічної хімії. Біографії знаменитих учених-

хіміків. Інтерактивні тести з органічної хімії. Російськомовний. 
18. www.chem.msu.su – информационная сеть СНЕМNET. Есть электронная 

библиотека учебных материалов: учебные материалы к школьному курсу химии, 
электронные учебники, задачи химических олимпиад, мультимедиа публикации. 
Материалы для студентов. Все в открытом доступе. 

19. http://him.1september.ru – газета «Химия» видавництва «Первое сентября» 
(електронна версія газети, сайт «Я иду на урок химии»). 

20. Нобелевские лауреаты. Премия по химии. 
21. http://www.chem.msu.su – хімічна інформаційна мережа Росії. 
22. http://www.hemi.nsu.ru – А. В. Мануйлов, В. І. Родіонов «Основи хімії». 

Електронний підручник. 
23. http://www.chemistry.ssu.samara.ru – «Органічна хімія» Електронний 

підручник для середньої школи. (автори: Дерябіна, Кантарія, Соловов. Самарський 
університет, каф. орг. хімії). 

24. http://www.alhimik.ru – поради абітурієнту. Вчителю хімії. Довідник (дуже 
велика підбірка таблиць та довідкових матеріалів). Весела хімія. Новини. Олімпіади. 
Кунсткамера (маса цікавих історичних відомостей) та ін. 

25. http://www.alhimik.ru/kunst.html – ресурс для тих, хто вже вивчає хімію: цікаві 
досліди, сценарії, хімічні ігри, що стануть у нагоді при підготовці до тижня 
природничих наук у школі та поглибленого вивчення хімії.  

26. http://allforchildren.ru/sci/ – підбірка фізичних експериментів та хімічних 
дослідів для молодших школярів. 

27. http://nik-show.ru/moscow/media/video – цікаві досліди. 
 

Додаток 4 
 

ЗАВДАННЯ ІІІ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ У 2014/15 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
Теоретичний тур 

8 клас 
1. На розчинення 5,1 г суміші алюмінію та магнію витратили 245 г сульфатної 

кислоти з масовою часткою кислоти 10 %. Визначте масові частки компонентів 
вихідної суміші. 

2. 16 г кальцій оксиду та 4 г магній оксиду складають суміш. Визначте масову 
частку Оксигену в цій суміші. 

3. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині, що утворився при 
розчиненні 8 г кальцію в 100 г води. 

4.  
Fe→FeCl3→Fe(NO3)3→Fe→FeSO4→FeCl2→Fe(OH)2→FeO→Fe →   Х 

1) Складіть рівняння реакцій. 
2) Зазначте тип. 
3) Визначте речовину Х, якщо W(O) = 27,59 %. 

5.  Яка маса осаду утворюється при взаємодії кальцій хлориду масою 66,6 г та 
натрій ортофосфату масою 82 г? 

+O2 
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9 клас 

1.  До суміші кальцій карбонату, кальцій хлориду та барій сульфату додали воду. 
Нерозчинні солі відфільтрували. Їхня маса становила 123,2 г. Солі помістили в 
надлишок розчину нітратної кислоти, при  цьому виділився газ об’ємом 6720 мл (н.у.). 
До фільтрату, одержаного після виділення нерозчинних солей, долили розчин арґентум 
нітрату до повного осадження йонів Ag+, утворився осад масою 57,4 г. Визначте масові 
частки солей у вихідній суміші. 

2. При обробці суміші алюмінію та купрум (ІІ) оксиду розчином натрій 
гідроксиду виділилося 6,72 л газу. А при розчиненні такої ж наважки суміші в 
хлоридній кислоті утворилося 83,4 г солей. Обчисліть: а) масу вихідної суміші; б) 
масову частку купрум (ІІ) оксиду в суміші. 

3. Алкен масою 7 г приєднує бром оводень об’єм якого однаковий з об’ємом 
етану масою 3 г. Встановіть можливі структурні формули алкену. Дайте їм назви за 
систематичною номенклатурою. 

4. Для нейтралізації 100 г розчину натрій гідроксиду знадобилося 122 г розчину 
одноосновної неорганічної кислоти. При обробці нейтралізованого розчину надлишком 
розчину арґентум нітрату випав білий осад масою 14,35 г, який не розчиняється в 
інших кислотах. Повний розклад солі дає 10,8 г металу.  

а) Визначте речовини. 
б) Запишіть відповідні рівняння реакцій. 
в) Обчисліть масову частку лугу та кислоти у вихідних розчинах. 

5. Здійсніть перетворення: 
 

 
а) Визначте кінцевий продукт реакції. 
б) Складіть відповідні рівняння реакцій, назвіть органічні речовини, що 
утворилися на проміжних етапах. 
в) Обчисліть масу кінцевого продукту реакції, якщо вступило 2 моль алюміній 
карбіду в реакції. 
 

10 клас 
1. Використовуючи тільки елементи N, O,  H, складіть формули таких речовин: 

А – не має кольору та запаху, взаємодіє як з кислотними, так і з основними оксидами; Б 
– має колір та запах, при взаємодії з речовиною А утворює дві кислоти; В – не має 
кольору, але має запах, перевозиться рідкою в балонах жовтого кольору; Г – у рідкому 
стані має синє забарвлення; Д – має колір та запах, а при нагріванні втрачає запах та 
стає безбарвною. 

Визначте речовини А, Б, В, Г, Д, складіть усі реакції, про які йшла мова, а для 
речовин В і Г складіть реакції їх добування. 

2. Невідома сіль складається з Кальцію та Гідрогену та ще двох невідомих 
елементів А та Д. Масові частки Кальцію та Гідрогену в солі становлять – 24,691 % та 
1,235 %, а маси елементів А та Д відносяться як 1: 4. Визначте формулу солі; 
запропонуйте спосіб її добування та хімічні властивості. 

3. Невідомий метал із ступенем окиснення +2 масою 4,8 г помістили в надлишок 
дуже розбавленої нітратної кислоти. До одержаного розчину додали надлишок лугу та 
нагріли. При цьому виділився газ об’ємом 1120 мл (н.у.) Визначте: а) невідомий метал; 
б) об’єм газу, що виділиться при дії цього металу масою 9,6 г на хлоридну кислоту 
масою 120 г з ω(HCl)=0,2. 
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4. Яку масу натрій гідрогенортофосфату необхідно розчинити у 120 г 4,9 %-го 
розчину ортофосфатної кислоти, щоб одержаний розчин містив  лише натрій 
дігідрогенортофосфат? Обчисліть:  

а) масау натрій гідрогенортофосфату;  
б) масову частку натрій дигідрогенортофосфату в добутому розчині. 

5. «Усі шляхи ведуть до К» 
У наведеній нижче схемі перетворень А і В – гази, А – газ із запахом тухлих яєць, 

В удвічі важчий за кисень, С – бінарна сполука, що містить 33 %  елемента Х, D – 
кислотний оксид, F і H – розчинні солі, G і K – нерозчинні солі. Розшифруйте всі 
невідомі речовини. Напишіть рівняння всіх хімічних реакцій та вкажіть умови їх 
проведення. 

 
11 клас 

1. На суміш купрум (ІІ) оксиду заліза та міді масою 24,8 г подіяли надлишком 
концентрованої нітратної кислоти. Виділилось 6,72 л газу (н.у.). При дії на таку ж масу 
вихідної суміші надлишком сульфатної кислоти виділилось 2,24 л газу (н.у.).  Визначте: 
1. Маси кожної із сполук у складі вихідної суміші. 2. Масову частку купрум (ІІ) оксиду. 
3. Масу добутого купрум (ІІ) сульфату. 

2. Спермацет – віск тваринного походження, що добувають із кашалотів. При 
згорянні 0,7 г естера, що складає основу спермацета виділилось 1,045 л (н.у.) 
вуглекислого газу. Під час гідролізу утворюється карбонова кислота А (масова частка 
Карбону 75 %) і цетиловий спирт – насичений нерозгалужений одноатомний спирт 
(масова частка карбону 79,33 %), який окиснюється до кислоти А. Встановіть будову 
естеру. Складіть рівняння реакцій, про які йшла мова в задачі. 

3. Існує можливість добування ацетону із кальцій карбіду. Ланцюг перетворень 
включає п’ять реакцій.  Наведіть відповідні рівняння реакцій. Визначте умови їх 
перебігу. 

4. У водному розчині глюкози масова частка оксигену становить 0,8667. 
Розрахуйте масову частку глюкози в розчині.  

5. Магній розчинили у 63 %-му розчині оцтової кислоти. Визначте масову частку 
солі в розчині, якщо масова частка кислоти знизилася до 53 %. 

 
Експериментальний тур 

8 клас 
1. Опишіть, за якими ознаками можна стверджувати, що між даними речовинами 

проходять хімічні взаємодії: 
а) BaCl2 + H2SO4→    
б) FeCl3 + NaOH→    
в) CuO + HNO3→   
г) Na2CO3 + HCl→    
д) Fe + HNO3→ 

2. Добудьте цинк гідроксид, маючи цинк, хлоридну кислоту, натрій і воду. 

63 
 



9 клас 
Необхідно одержати твердий купрум (ІІ) хлорид, якщо є все необхідне 

обладнання та наступні реактиви: мідний купорос, цинк, кухонна сіль та вода. 
1) Напишіть відповідні рівняння реакцій. 
2) Обчисліть масу купрум (ІІ) хлориду, що утворюється, якщо були взяті такі 
наважки речовин: мідного купоросу – 124,8 г, цинку – 16,34 г, кухонної солі – 
35,1 г. 
3) Чи можна обійтись: а) без цинку; б) без цинку та води? 
 

10 клас 
1. Проста речовина Х широко розповсюджена в природі. Це неметал, 

зустрічається у вигляді декількох алотропних модифікацій. На природну сполуку, що 
складається з Феруму й елемента Х, подіяли розчином хлоридної кислоти. Газ із 
запахом тухлих яєць А, що виділився, пропустили крізь розчин, що містить йони Pb2+. 
Після закінчення реакції в пробірку додали розчин гідроген пероксиду. Ці процеси 
широко використовуються в реставраційній практиці. 

1) Опишіть спостереження змін, що відбуваються. 
2) Визначте зашифровані речовини, наведіть рівняння реакцій, що 
відбуваються в йонному та молекулярному вигляді. 
3) Назвіть три алотропні модифікації елемента Х. 
4) Укажіть, у яких саме реставраційних роботах використовують процеси, 
описані в досліді. 

2. Визначте, у якій із пронумерованих пробірок містяться розчини: натрій 
хлориду, натрій фосфату, арґентум (І) нітрату і нітратної кислоти, коли відомо, що: 

1) при зливанні розчинів із пробірок № 2 та № 4 утворюється осад, який 
розчиняється в розчині пробірки № 1; 
2) при зливанні розчинів із пробірки № 2 та № 3 утворюється осад, який не 
розчиняється в розчині з пробірки № 1. 
 

11 клас 
1. У лабораторії є розчин, що містить суміш нітратів цинку, магнію і арґентуму 

(І). Як виходячи з цього і використовуючи додаткові реактиви, добути цинковий 
купорос та відділити арґентум (І) нітрат? Напишіть рівняння відповідних реакцій. 

2. Напишіть рівняння реакцій, у результаті яких можна здійснити перетворення 
метану в 1-бромбут-2-ен. Зазначте умови протікання реакцій. 
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У 2015/16 навчальному році продовжується поступове впровадження нового 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в основній школі.  

Біологія та екологія – складові освітньої галузі «Природознавство», основною 
метою якої на сучасному етапі є формування в учнів природничо-наукової 
компетентності як базової; екологічної культури, здорового способу життя, ціннісних 
орієнтацій на гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку.  

 
Окремі природничі предмети у 2015/16 н.р. 

Клас Предмет Кількість годин 
на тиждень 

5 Природознавство 2 
6 Біологія 2 
7 Біологія 2 

8 Біологія. Тварини 2 
9 Біологія людини 3 
10 Біологія (загальна) 1,5 стандарт, академічний 
11 Біологія (загальна) 1,5 стандарт, академічний 
11 Екологія 0,5 
 
У 2015/16 навчальному році вивчення біології в загальноосвітніх навчальних 

закладах здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  
6–7 класи – програма з біології для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 06 червня 2012 року № 664 // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних 
закладів: Природознавство. Біологія. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 
64 с.; 

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 із поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм 
для загальноосвітніх навчальних закладів із 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.; 

У 10–11 класах із поглибленим вивченням біології: 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 із біології та екології, 
рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах: 

7–11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів із 
біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-
Подільській: Аксіома, 2009. – 246 с. 

Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи 
інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчальноматеріальної бази 
школи. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв 
оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року 
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за № 566/19304), що визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 
досягнень учнів, та орієнтовних вимог до оцінювання з предмета.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів 6–7 класів здійснюється відповідно до 
орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 8–11 класів здійснюється відповідно до 
орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».  

Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види 
навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) роботи. З огляду на це, у 
кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних 
(практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної теми.  

Із метою об’єктивного семестрового оцінювання, що здійснюється на підставі 
тематичного оцінювання, доцільно використовувати різні форми для проведення 
перевірки навчальних досягнень із різних тем: усне опитування, виконання самостійних 
робіт, тестування (письмове, усне, комп’ютерне), тематична контрольна робота. Для 
запобігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення тематичної 
контрольної роботи з біології в кінці семестру. Проведення семестрової контрольної 
роботи програмами з біології не передбачено.  

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень із теми має відповідати 
обов’язковим результатам навчання (державним вимогам щодо рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів, визначеним програмою) та критеріям оцінювання. Завдання для 
перевірки навчальних досягнень мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й 
на вміння їх застосовувати. Обов’язковим елементом тематичної контрольної 
роботи мають бути завдання з короткою та розгорнутою відповіддю.  

Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до 
основних положень нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти та спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Природознавство» й вимог 
до загальноосвітньої підготовки учнів із біології. Програма з біології розроблена з 
урахуванням таких змістових ліній, як: різноманітність та еволюція органічного світу; 
біологічна природа й соціальна сутність людини; рівні організації живої природи. У 
зміст закладено функціонально-цілісний, системно-структурний, екологічний, 
історичний та порівняльний підходи. Це забезпечує формування уявлень про цілісність 
живих систем без зайвої деталізації морфології та анатомії  біологічних об’єктів; 
зосереджує увагу на вивченні процесів життєдіяльності, ролі кожної частини організму 
у функціонуванні цілого; сприяє формуванню уявлень про зв’язок живих організмів і 
неживої природи, зв’язок людини і природи, формуванню стратегії поведінки сучасної 
людини в біосфері. Програма націлює на включення в зміст матеріалу місцевого 
значення. 

Навчальний матеріал викладений у програмі за лінійно-концентричним 
принципом на основі провідних змістових ліній у такій послідовності: клітина, 
одноклітинні організми, рослини, гриби, тварини, людина, основи системної біології. 

У 2015/16 навчальному році вивчення предмета «Біологія» у 6-7 класах 
відбуватиметься за навчальною програмою, укладеною відповідно до нової редакції 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Звертаємо увагу 
на розвантажену програму з біології. Радимо розглянути ії та враховувати при 
складанні календарно-тематичного планування (слідкуйте за інформацією на веб-
сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua), 
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). 
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У новій навчальній програмі з біології враховані вимоги до конструювання змісту 
освіти в сучасній школі, зокрема універсальність, фундаментальність, практична 
спрямованість, відповідність віковим особливостям учнів, міжнародному стандарту, 
досягненням біологічної науки. Зміст програми, у порівнянні з програмою 2005 року, 
позбавлений надмірної деталізації, особливо це стосується питань систематики, 
морфології, анатомії біологічних об’єктів, використання термінології; включає 
інформацію, необхідну для збереження здоров’я, прийняття рішень у повсякденному 
житті, формування стратегії поведінки сучасної людини; націлює на використання 
краєзнавчого матеріалу. 

Можливості для самостійного вивчення учнями об’єктів живої природи 
створюються під час лабораторних досліджень та дослідницького практикуму, 
передбачених програмою.  

Лабораторні дослідження забезпечують процесуальну складову навчання 
біології. Учні виконують їх на етапі вивчення нового матеріалу за завданнями, що 
пропонує вчитель, із використанням натуральних об’єктів, гербарних зразків, колекцій, 
моделей, муляжів, зображень, відеоматеріалів. Мета такої діяльності – розвиток в учнів 
уміння спостерігати, описувати біологічні об’єкти та власні спостереження, виділяти 
істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати рисунки біологічних об’єктів; 
формування навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних завдань 
тощо. Прийоми виконання лабораторних досліджень та оформлення їх результатів 
визначаються учителем з урахуванням вимог програми, вікових особливостей та рівня 
сформованості навчальних умінь в учнів 6 класу. Наприклад, результатом 
спостережень із допомогою мікроскопа за інфузоріями може бути усна розповідь, 
письмовий опис, відповіді на запитання. Виконання лабораторних досліджень 
фіксується в класному журналі на сторінці «Зміст уроку». Програмою не передбачено 
оцінювання лабораторних досліджень, оскільки їх мета – набуття нових знань у процесі 
діяльності та формування спеціальних умінь. 

Практичні роботи виконуються з метою формування практичних умінь і 
навичок. На виконання практичної роботи виділяється окремий урок, що передбачає 
такі орієнтовні етапи: визначення мети і завдань уроку, пояснення вчителя (теоретичні 
аспекти теми практичної роботи), демонстрування вчителем операції в цілому й 
окремих дій, пробне виконання операцій окремими учнями, спостереження іншими, 
виконання роботи всіма учнями, допомога вчителя тим, хто має проблеми, аналіз 
помилок, проговорювання вголос прийомів виконання операцій і їх послідовності, 
тренувальні вправи щодо закріплення навичок і вмінь. Виконавши практичну роботу, 
учні в зошитах оформляють звіт про роботу або підсумки. Виконання практичних 
робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають перш за все 
практичні вміння, визначені метою роботи: уміння налаштовувати мікроскоп, 
виготовляти мікропрепарат, порівнювати, тобто знаходити спільні та відмінні ознаки 
біологічних об’єктів, уміння розрізняти отруйні гриби, визначати, які кімнатні рослини 
можна вирощувати в приміщенні з певними характеристиками середовища. Бажано 
використовувати при виконанні практичної програми з біології натуральні об’єкти. До 
натуральних належать об’єкти живої природи (рослини, гриби, тварини, їхні органи й 
частини) та неживої (зразки гірських порід, ґрунту, палива; продукти промислового й 
сільськогосподарського виробництва; реактиви та матеріали). У навчальному процесі з 
біології використовують: 

– непрепаровані об’єкти живої природи (живі організми) та препаровані 
(гербарії, вологі препарати, мікропрепарати, остеологічні препарати, колекції, 
зоологічні експонати: опудала, мумії, тушки); 

– необроблені об’єкти неживої природи (зразки гірських порід, палива; колекції 
форм збереженості викопних організмів) та оброблені (реактиви й матеріали, 
колекції зразків промислового і сільськогосподарського виробництва). 
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Основними методами, що застосовуються в роботі з натуральними об’єктами, є 
спостереження й експеримент. Головна мета кожного спостереження – вироблення 
правильних умінь і навичок роботи з натуральними об’єктами та формування 
біологічних понять. 

Таблиця 1 

 
 
Під час проведення занять у кабінеті біології особливої уваги потребує 

дотримання правил безпеки життєдіяльності. Їх подано в інструктивно-методичних 
матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного 
напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН України від 
01.02.2012 № 1/0-72). 

У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти; описано загальні положення щодо створення безпечних і 
нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення робіт із біології, 
порядок, тематика й організація проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності 
учнів. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу 
реєстрації первинного, позапланового та цільового інструктажів із безпеки 
життєдіяльності учнів, орієнтовні «Паспорт кабінету» та «Акт дозволу на проведення 
занять у кабінеті». 

Програмою передбачено залучення школярів до проектної діяльності, мета якої – 
навчити учнів самостійного, критичного мислення; міркувати, використовуючи знання 
фактів, закономірностей науки, робити обґрунтовані висновки; приймати самостійні 
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аргументовані рішення; навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі. 
Міні-проекти, які запропоновані шестикласникам, – це доступні творчі завдання, що 
виконуються на уроках біології у формі колективних творчих справ. Усі запропоновані 
міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. 
Тому тривалість виконання проекту доцільно обмежити одним уроком (можливо, 
спареними уроками) або одним-двома тижнями в режимі урочно-позаурочних занять.  

Проектна технологія навчання сприяє самостійній діяльності учнів щодо 
розв’язання тієї чи іншої проблеми з використанням різноманітних засобів інтеграції 
знань і вмінь із різних галузей. Результати виконаних проектів мають бути 
безпосередньо пов’язані з реальним життям. Форма представлення проекту може бути 
різна: теоретичне розв’язання проблеми, діюча модель, плакат, екологічний знак, план 
дій, результат, готовий до впровадження, тощо.  

Виконання проекту передбачає декілька послідовних дій: визначення мети 
проекту; висування ідей проекту і вибір із-поміж них кращої; планування проектної 
діяльності; безпосередня реалізація проекту; презентація проекту; оцінювання проекту і 
власної діяльності в ньому (самооцінювання). Участь у проектній діяльності передбачає 
розвиток в учнів самостійності, ініціативності, креативності, здатності визначати мету 
діяльності.  

Працюючи над проектом, учні вчаться самостійно мислити, знаходити і 
розв’язувати проблеми, у них розвиваються здібності до прогнозування результатів, 
можливих наслідків різних варіантів розв’язання проблеми, формується вміння 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Учні вчаться планувати свою роботу, працювати в групі, обговорювати висунуті 
ідеї, вислухувати пропозиції інших членів групи, розподіляти завдання для виконання, 
ознайомлюються з вимогами до роботи (кінцевого продукту), дізнаються про джерела 
здобуття інформації.  

У проектній діяльності проявляється індивідуальність дитини, вона може 
самостійно визначитися у виборі способу діяльності. Учень, працюючи над проектом, 
проходить стадії планування, аналізу, синтезу, активної діяльності. При організації 
проектної діяльності можлива не тільки індивідуальна, самостійна, але і групова робота 
учнів. Це дозволяє формувати комунікативні навички й уміння. Постановка завдань, 
вирішення проблем підвищує мотивацію до проектної діяльності та припускає: 
цілепокладання, предметність, ініціативність, оригінальність у вирішенні пізнавальних 
питань, неординарність підходів, інтенсивність розумової праці, дослідницький досвід. 

Основні принципи організації проектної діяльності: 
– створення умов, що сприяють підтриманню природної цікавості учнів, їхнього 

інтересу і прагнення до самостійної роботи над вирішенням проблеми; 
–  постійна увага до діяльності учнів у процесі навчання, готовність 

перебудовуватися в ході роботи на інший вид діяльності. 
Основні вміння і навички: 
–  вміти здобувати та практично використовувати знання, знаходити інформацію, 

аналізувати, інтерпретувати й адекватно використовувати її для вирішення 
проблем; 

–  оволодіти технологією індивідуальної та групової проектної діяльності, 
навчити рефлексії власної діяльності. 

За домінуючою діяльністю проекти можуть бути: практико-орієнтовані, 
дослідницькі, інформаційні, творчі, рольові (ігрові). 

Не менш важливим є питання оцінювання результативності роботи над проектом 
на всіх етапах роботи. Тут можна виділити два варіанти. 

Перший варіант оцінювання проекту передбачає обговорення етапів розробки, 
реалізації та захисту проекту.  

71 
 



Можлива самооцінка й оцінка однокласників. Основними критеріями можуть 
бути: 

– самостійність роботи над проектом; 
– актуальність та значимість теми; 
– повнота розкриття теми; 
– оригінальність вирішення проблеми; 
– артистизм і виразність виступу; 
– розкриття змісту проекту на презентації; 
– використання засобів наочності, технічних засобів. 
Перші чотири критерії – оцінка проекту, решта – оцінка презентації.  
Тематику міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-

технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня 
підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного 
краю тощо. 

Пізнання дітьми природи не обмежується рамками уроків. Воно продовжується 
постійно в школі та за її стінами. Сам навчальний курс є переважною мірою 
системотворчим стрижнем цього процесу. Ось чому важливо, щоб робота з дітьми, 
розпочата на уроках, продовжувалася в тій чи іншій формі і після них, наприклад, у 
групі продовженого дня, на позакласних заходах, «тижнях біології та екології в школі».  

Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити 
зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати 
послідовність вивчення питань у межах теми, пропонувати власну тематику проектів та 
дослідницького практикуму. 

У 2015/16 навчальному році вивчення біології в старших класах, екології 
відбуватиметься за вимогами, визначеними в попередні навчальні роки.  

У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення біології та екології за 
різними рівнями змісту становить: 

 

Рівень змісту 
Біологія Екологія 

10 клас 11 клас 10 клас 11 клас 

Рівень стандарту 1,5 1,5 
– 0,5 Академічний рівень 1,5 1,5 

Профільний біологічний рівень 5 5 
Профільний екологічний рівень 5 5 2 2 

 
Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профілем 

навчання. 
 

Рівень змісту біологічної освіти залежно від профілю навчання 
Напрям навчання Профіль навчання Рівень змісту освіти 

– Універсальний  Академічний рівень 

Природничо-
математичний 

Фізико-математичний 

Академічний рівень 

Математичний 
Фізичний 
Фізико-хімічний 
Агрохімічний 
Хіміко-технологічний 
Географічний 
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Біолого-хімічний 

Профільний рівень Біотехнологічний  
Біолого-фізичний (медичний) 
Екологічний 

Суспільно-
гуманітарний 

Історичний 

Рівень стандарту Правовий 
Філософський 
Економічний 

Філологічний 
Української філології 

Рівень стандарту Іноземної філології 
Історико-філологічний 

Технологічний Технологічний Рівень стандарту  Інформаційно-технологічний 
Художньо-
естетичний 

Художньо-естетичний Рівень стандарту 

Спортивний Спортивний Академічний рівень 
 
Із метою забезпечення умов для опанування учнями 10–11 класів змісту біології 

на академічному рівні навчальний заклад може виділити додатково 0,5 години на 
вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує 
програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем 
програми.  

 
Орієнтовний розподіл годин між темами для навчання біології на 

академічному рівні за умови додаткового навантаження 0,5 годин  
(відповідно до МОН України від 09.06.2011 № 1/9-454) 

 
10 клас 11 клас 

1 2 
Вступ 2 Розмноження організмів 4 
Неорганічні речовини 3 Закономірності спадковості 11 
Органічні речовини 10 Закономірності мінливості 5 
Загальний план будови клітини. 
Поверхневий апарат. Ядро 7 Генотип як цілісна система 8 

1 2 
Цитоплазма клітини 12 Індивідуальний розвиток організмів 8 
Клітини як цілісна система 10 Популяція. Екосистема. Біосфера  13 
Неклітинні форми життя 4 Основи еволюційного вчення 9 

Одноклітинні організми 6 Історичний розвиток і 
різноманітність органічного світу 6 

Багатоклітинні організми 10 Узагальнення 1 
Узагальнення 1 Усього 70 год.  Усього 70 год.  

 
Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, є 

орієнтовною і може бути змінена вчителем.  
Звертаємо увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та екології у 

11 класі. Зміст навчального матеріалу з біології враховує, що учні 11 класів, які 
навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий 
предмет «Екологія». Водночас зміст програми з екології базується на принципах 
неперервності та наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими 
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природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних 
зв’язків. Із метою реалізації зазначеного принципу, ураховуючи зміст і структуру 
навчальних програм із природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, 
рекомендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі (1 година 
тижневого навантаження). На вивчення біології рекомендуємо виділити у 
І семестрі 2 години, а у ІІ семестрі – 1 годину на тиждень.  

У основу навчального змісту курсу біології 10–11 класів покладено вивчення рівнів 
організації живої природи (молекулярного, клітинного, організмового, популяційного, 
екосистемного, біосферного). Програма побудована на основі сучасних досягнень біології, 
принципів інтегративності та системності. На рівні кожної системи простежуються їх 
основні ознаки: обмін речовин і енергії, цілісність живих систем, біорізноманіття. 
Провідними змістовими елементами навчальних тем є теоретичні узагальнення біологічної 
науки: клітинна, хромосомна, еволюційна теорії, біологічні закони – Г. Менделя, 
Т. Моргана та біологічні ідеї: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій 
організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні 
закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем та неживої 
природи, зв’язок людини і природи, що становлять важливу компоненту загальної 
культури людини. 

У розділах «Молекулярний рівень організації живої природи», «Клітинний рівень 
організації живої природи», «Організмовий рівень організації живої природи» вивчається 
хімічний склад організмів, особливості біохімічних реакцій, закономірності 
функціонування живих систем на клітинному, тканинному, організмовому рівнях. Знання 
про принципи функціонування клітини складають основу для розуміння закономірностей 
спадковості й мінливості. Водночас, вивчення цитологічних та генетичних 
закономірностей утворює підґрунтя для вивчення індивідуального розвитку та поведінки 
організмів. Екологічні закономірності вивчаються в розділі «Надорганізмові рівні 
організації живої природи». Завершується вивчення курсу розділом «Історичний розвиток 
органічного світу», яким передбачено вивчення основ еволюційних гіпотез, формування 
великих таксонів органічного світу в процесі історичного розвитку.  

Зміст навчання біології на академічному рівні, відповідно до концепції профільного 
навчання, має бути достатнім для продовження біологічної освіти у вищому навчальному 
закладі. Ця обставина визначає наявність відмінностей у змісті й результатах навчання на 
рівні стандарту та академічному рівні навчання біології.  

Зміст програми академічного рівня побудовано за принципом мінімального 
доповнення програми рівня стандарту. Порівняно з рівнем стандарту підвищується 
теоретичний рівень навчання й вимоги до результатів навчання, що відображається у 
відмінностях до рівнів засвоєння та застосування знань, розв’язування елементарних 
вправ. Збільшується практична складова навчальної програми. 

Реалізація чинної програми потребує діяльності вчителя, спрямованої на розвиток 
творчої особистості школяра, формування міжпредметних та предметних 
компетентностей, емоційно-ціннісного ставлення до природи і передбачає вибір 
оптимальних методів та форм навчання. Учитель має практикувати різні форми навчальної 
діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, що мають здійснюватись в умовах 
колективної діяльності. Добираючи методи навчання, які б забезпечували реалізацію цілей 
біологічної освіти, віддавати перевагу методам самостійного здобуття знань, методам, що 
спрямовані на реалізацію принципу активності навчання.  

Формуванню навичок самостійної роботи, умінь пошуку необхідної інформації в 
додаткових літературних джерелах слугують семінарські заняття, що є доцільною 
формою роботи в старшій школі. На семінарських заняттях учні, використовуючи 
матеріали лекції вчителя, додаткову літературу, шкільний підручник, виконують 
лабораторні роботи, опрацьовують навчальний матеріал. За іншою методикою 
семінарського заняття (на зразок вузівського), учні самостійно опрацьовують додаткову 
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літературу, готують реферати та повідомляють їх на занятті. Учитель може планувати 
семінарські заняття, ураховуючи навчальні можливості учнів та доступ їх до науково-
популярної літератури.  

Практичну частину програми становлять лабораторні та практичні роботи, що є 
важливою складовою уроку біології і, залежно від змісту матеріалу, що вивчається, рівня 
підготовки учнів, навчально-матеріальної бази, можуть виконуватися різними способами: 
демонстраційно, фронтально, групою або індивідуально. Мета проведення цих робіт: 
організація самостійного засвоєння учнями системи знань, формування спеціальних та 
практичних умінь із різною мірою допомоги вчителя. Лабораторні роботи №№ 5, 6, 7, 9, 
10 (10 клас) можуть виконуватися з використанням електронних мікрофотографій.  

Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються 
учнями за вибором учителя з урахуванням навчально-матеріальної бази школи. За 
відсутності відповідних умов, вони можуть бути замінені демонструванням. Оцінювання 
практичних і лабораторних робіт із біології здійснюється на розсуд учителя, у залежності 
від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх 
учнів класу, або вибірково в окремих учнів. 

Лабораторні та практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному 
процесі можуть використовуватися робочі зошити або зошити для лабораторних і 
практичних робіт із друкованою основою, що мають гриф «Схвалено для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах». 

Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення шкільних 
екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи 
години навчальної практики або резервні години. Програма дає право вчителю творчо 
підходити до реалізації її змісту, добирати об’єкти для вивчення та включати в зміст освіти 
приклади зі свого регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах 
теми. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах теми. 
Резервні години можуть використавуватися для повторення, систематизації, узагальнення 
навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Також педагог може творчо підходити до реалізації змісту програми з біології, 
обирати об’єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону, 
змінювати вивчення окремих питань у межах теми. Кількість годин на вивчення теми є 
орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можна 
використати для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, 
контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

У класах профільного вивчення біології практичну частину програми становлять 
лабораторні та практичні роботи, лабораторний і польовий практикуми. Доцільність 
проведення лабораторних і практичних робіт, позначених зірочкою, визначається вчителем 
і залежить від профілю навчання, рівня підготовленості класу, матеріально-технічного 
забезпечення. Учитель може замінювати окремі лабораторні (практичні) роботи 
рівноцінними, відповідно профілю навчання, тобто пропонувати власну тематику робіт. 

Із метою посилення діяльнісного та практико-орієнтованого підходів до навчання 
біології в профільних класах програмою передбачено проведення біологічних досліджень, 
перелік яких уміщено до «Лабораторного практикуму» та «Польового практикуму». 
Цільовим призначенням практикумів є повторення, поглиблення, розширення та 
узагальнення знань, отриманих учнями в процесі вивчення теми чи розділу, розвиток і 
вдосконалення експериментальних умінь та навичок. Тематика досліджень практикумів є 
орієнтовною. Учитель може на власний розсуд і з урахуванням матеріально-технічного 
забезпечення та профілю навчання визначати теми занять практикумів і доцільність їх 
проведення. Для їх проведення можуть використовуватися години резервного часу або 
навчальної практики (у 10 класі). Тематика практикумів може також використовуватися 
для організації проектної діяльності та індивідуальних досліджень учнів.  
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Виконання завдань практикумів ґрунтується на здійсненні учнями певних видів 
практичної та інтелектуальної діяльності (проведення реального та уявного експерименту, 
порівняння, розпізнавання, визначення належності, моделювання, проведення 
спостережень, виконання дослідів тощо) і підлягає оцінюванню. Проведення польових 
практикумів у часі узгоджене із сезонними змінами, тому цілком можливим є здійснення 
передбачених практикумами фенологічних спостережень, екологічних досліджень тощо. 

У програмі до кожної теми визначено тему узагальнювального заняття, яка може 
замінюватися чи доповнюватися на розсуд учителя. 

Освітні потреби учнів, які обрали біологічний профіль навчання, зумовлюють 
необхідність забезпечення їх підготовки до наступної професійної освіти чи професійної 
діяльності. Тому перевагу слід надавати методам і формам навчання, що сприяють 
активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів: проблемні лекції, лабораторно-
практичні заняття, семінари-дискусії, аналіз конкретних ситуацій, методи комп’ютерного 
моделювання, імітаційні ігри тощо. Програмою передбачено проведення семінарів, 
колоквіумів, уроків-узагальнень. Звичайно, якість їх проведення супроводжується 
виконанням учнями випереджувальних завдань.  

Методично вивчення курсу біології за будь-якого профілю має бути підпорядковане 
принципу вибору учнем індивідуальної освітньої траєкторії. Тому при проведенні занять 
перевагу треба надавати різним видам самостійної роботи учнів: проведенню 
короткотривалих практичних і теоретичних досліджень, обговоренню їх результатів, 
підготовці та презентації навчальних проектів, виконаних індивідуально чи в малих 
групах. Учителеві слід передбачити своєчасну організацію такої форми роботи. Логічно 
буде ознайомити учнів із планом вивчення теми на першому уроці з цієї теми, 
запропонувавши індивідуальні заняття, організувавши групову творчу проектну роботу 
тощо. «Куточок формування компетентностей при вивченні біології», як робочий стенд 
кабінету біології, допоможе висвітлювати спільні завдання вчителя та учнів у такому 
навчанні, допоможе учням відчути себе повноправними учасниками навчального процесу. 
Такі сучасні форми навчання старшокласників вимагають особливого підходу до 
оцінювання їх навчальних досягнень. 

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, що доповнюють зміст шкільної 
біологічної освіти, а також кількість годин, передбачена відповідними програмами, є 
орієнтовною. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, 
ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-
матеріальної бази школи. 

Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати 
також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна 
використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором (факультатив), 
програма якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж двох років.  

Для ефективної реалізації інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 
біології та екології і позаурочний час пропонуємо до використання Інтернет-ресурси й 
сайти біологічного та екологічного спрямування: 

1) http://www.osvita.org.ua – освітній портал; 
2) http://floqiston.ru.user – каталог освітніх ресурсів; 
3) http://dictionary.fio.ru – педагогічний енциклопедичний словник; 
4) http://www.biology.org.ua – Український біологічний сайт; 
5) http://biology.civicua.org – Асоціація вчителів біології України; 
6) http://studentam.net.ua/content/category/40/195/129/ – матеріали для лекцій; 
7) http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php – Червона книга України; 
8) http://www.menr.gov.ua – Міністерство екології та природних ресурсів України; 
9) http://www.ecostudy.yar.ru/ – екологічний сайт; 
10) http://www.studfiles.ru/ – екологічний сайт; 
11) http://www.refine.org.ua/ – екологічний сайт. 
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Із повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитися на 
офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
(www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти 
(www.iitzo.gov.ua). 

На допомогу вчителям, які будуть викладати біологію у 6-му та 7-му класах за 
новою програмою, створено науково-методичні посібники:  

– «Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення 
біології» (Упор. І. В. Мироненко. – Миколаїв: ОІППО, 2015); 

– «Формування загальнобіологічних понять в учнів основної школи з 
використанням структурно-логічних схем» (Упор. І. В. Мироненко. – 
Миколаїв: ОІППО, 2015). 

Посібники присвячено науково-методичним питанням формування 
загальнобіологічних понять в учнів основної школи в умовах переходу на нову 
програму з біології. 

Ефект упровадження інновацій у навчальний процес залежить від професійних 
якостей учителя. У Законі України «Про освіту» (ст. 56 «Обов’язки педагогічних та 
науково-педагогічних працівників») ідеться про обов’язок учителя постійно 
підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. 

Акцентуємо увагу керівників методичних об’єднань учителів біології на 
урізноманітненні форм удосконалення професійної майстерності вчителів, таких, як 
участь у науково-практичних конференціях, постійно діючих семінарах, у роботі 
творчих груп та авторських творчих майстерень; стажування на базі ВНЗ м. Миколаєва 
та України; робота обласної відкритої студії «Наука і ми»; курси підвищення 
кваліфікації. 

Змістове навантаження лекцій і практичних занять, а також різноманітні форми їх 
проведення (інтерактивні лекції, тренінги, рольові та ділові ігри, практичні заняття, 
лабораторний практикум, екскурсії, конференції з обміну досвідом роботи, педагогічна 
практика тощо), заняття на базі вищих навчальних закладів (Миколаївського 
національного аграрного університету, Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського, Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова) 
забезпечують ефективність підвищення кваліфікації. 

Навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації вчителів 
біології повністю модернізовано з урахуванням особливостей нового змісту біологічної 
освіти. У контексті вищезазначеного вчителям біології пропонуються нові спецкурси з 
актуальних проблем викладання біології («Оновлення навчальних програм з біології в 
умовах розвитку сучасної науки», «Стратегія розвитку біологічної освіти в умовах 
переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти», 
«Інноваційні підходи до викладання біології у 6–9 класах за новими програмами» 
тощо). 

Учителі біології, слухачі курсів підвищення кваліфікації, пройшли стажування на 
кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського державного університету 
ім. І. І. Мечникова, на якій створено філію національної колекції мікроорганізмів; 
розроблено біотехнологічний метод вилучення рідкісних і дорогоцінних металів галію, 
германію, цирконію тощо з техногенних відходів від збагачення та спалювання 
енергетичного вугілля і металургії за допомогою мікроорганізмів [4, c. 79–83]. 

У 2014 році відбулося третє (виїзне) засідання на тему «Трансформація 
метадисциплінарних знань із природничих наук – від ученого – до вчителя» у м. Києві, 
учасниками якого були творчо працюючі вчителі фізики, астрономії та біології ЗНЗ 
Миколаївщини. Суть метапредметних знань та їх значущість у вирішенні глобальних 
проблем людства висвітлили київські науковці Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, 
Природничого музею НАН України, Водно-інформаційного центру, Київського 
планетарію. 
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За останні роки в предметників природничих дисциплін виникла об’єктивна 
причина зниження якості знань учнів – відсутність сучасного навчального обладнання. 
У музеї популярної науки і техніки «Експериментаніум» учителям було запропоноване 
самостійне виконання дослідів із використанням авторського обладнання, що 
спричинило народження багатьох ідей [4, c. 96–100].  

Ідеї, набуті в музеї, учителі біології трансформують у яскраві наочності, створені 
власними руками.  

Четверте засідання обласної відкритої студії «Наука і ми» присвячене темі 
«Сучасні хімічні, біологічні, фізичні технології – запорука подальшого розвитку 
людської цивілізації» відбулось 19.05.2015 року. Учителі – природничники мали нагоду 
зустрітися з вченими: Золотарьовою О. К., доктором біологічних наук, завідувачем 
відділу мембранології і фітохімії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 
Ракитською С. І., директором Науково-навчального центру високотехнологічного 
обладнання і приладів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 
Речицьким О. Н., кандидатом хімічних наук, доцентом, завідувачем кафедри органічної 
та біологічної хімії Херсонського державного університету та Шарко В. Д., доктором 
педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри фізики та методики її навчання 
Херсонського державного університету, автором багатьох посібників для вчителів, 
учнів та студентів, серед яких бестселер для вчителів-природничників «Сучасний 
урок». Слід зазначити як позитивний досвід – представлення результатів наукових 
досліджень юними науковцями – екологами, а також участь талановитих учнів із 
Баштанського та Снігурівського районів. Сподіваємось, що коло учасників обласної 
відкритої студії «Наука і ми» з кожним роком зростатиме, а отримана наукова 
інформація буде скарбом у роботі вчителя-природничника та стимулом для подальшого 
професійного визначення учнів. 

Звертаємо увагу на проведення кафедрою природничо- математичної освіти та 
інформаційних технологій МОІППО 29 жовтня 2015 року Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Особливості підвищення якості природничої освіти в 
технологізованому суспільстві». Чекаємо від учителів змістовних статей та виступів. 
Детально з умовами участі в конференції можна ознайомитися на сайті МОІППО. 

Пропонуємо орієнтовні напрями діяльності районних (міських) методичних 
об’єднань учителів біології у 2015/16 навчальному році: 

I. Теоретичні основи біології. 
1. Біологічні макромолекули-біополімери. 
2. Сучасні уявлення про фотосинтез. 
3. Гени та геноми. 
4. Організм людини як екологічна система. 

II. Методика викладання біології. 
1. Формування загальнобіологічних понять в учнів основної школи в умовах 
упровадження нової програми з біології. 
2. Умови розвитку інтелектуальних здібностей школярів. 
3. Організація та проведення науково-дослідницької роботи на уроках біології 
з використанням цифрового мікроскопу. 
4. Особливості організації та проведення позакласної роботи з біології в 
умовах нового змісту освіти. 

III. Практичні заняття. 
1. Розв’язування вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот. 
2. Розв’язування вправ із генетики.  
3. Виконання й аналіз завдань зовнішнього незалежного оцінювання з біології 
(матеріали Українського центру оцінювання якості освіти, 2015). 

Національно-патріотичне виховання на уроках біології та екології тісно пов’язане 
з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на 
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реалізацію виховних завдань. Природа є потужним фактором виховання поваги й 
любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей цінностних ставлень, 
моральних якостей, насамперед національної свідомості.  

На уроці та в позакласній роботі з предмета вчитель має створювати умови для 
формування в учнів почуття гордості за свою Батьківщину.  

Одним із символів нашої країни є рослина нашого дитинства – вишня. Вишневе 
деревце, вишневий сад користуються великою пошаною і любов’ю українського 
народу. «Любіть свою вишневу Україну», – закликає В. Сосюра. 

У багатьох піснях, віршах, п’єсах, казках і оповіданнях знайшлося місце для 
дивовижної вишні: Шевченківський «садок вишневий коло хати», «мамина вишня в 
саду» (Д. Луценко), «люблять і шанують у нас вишню, як матір» (М. Крищук, 
український фольклорист і краєзнавець).  

Саме вирощуванню цієї знайомої з дитинства рослини присвячено екологічний 
проект «Приєднайся до Дня довкілля – посади вишню, – окрасу рідної землі» 
(продовження створення «зелених класів» на Миколаївщині)». Автори проекту: 
Клименко Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-
математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, заслужений працівник освіти України; Мироненко 
І. В., доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Мета проекту: «Приєднайся до Дня довкілля – посади вишню – окрасу рідної 
землі»:  

– поглиблення знань дошкільників ДНЗ та учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів  (ЗНЗ) про різноманіття рослинного світу природи через продовження 
створення «зелених класів», розпочате в проекті «Приєднайся до Дня довкілля – посади 
калину»; 

– оволодіння дітьми й учнями практичними навичками посадки та догляду за 
культурними рослинами; 

– патріотичне виховання дітей на прикладі вивчення особливостей вишні 
звичайної як однієї з рослин, характерних і традиційних для України. 

Етапи проекту  
І етап – Підготовчий (січень–березень 2015): 
– Створення теоретичної основи реалізації проекту – ознайомлення дітей із 

біологічними, лікувальними особливостями вишні звичайної. 
– Планування розміщення і кількості рослин у «зелених класах». 
ІІ етап – Практичний (квітень – жовтень 2015): 
– Проведення флеш-мобу: висадження саджанців вишні (17 квітня 2015). 
– Подальший догляд за рослинами. 
– Проведення занять, уроків у «зелених класах». 
– Оформлення звіту про реалізацію проекту. 
ІІІ етап – Просвітницький (квітень - грудень 2015): 
– Підготовка та проведення тематичних ранків та вечорів; 
– Проведення ботанічних лекцій-чаювання, присвячених вишні звичайної; 
– Створення шкільних клубів знавців традицій та звичаїв рідного краю; 
– Організація та проведення виставки вишитих рушників «Мамина вишня»; 
– Проведення гри-подорожі до Країни лікарських рослин. 
17 квітня 2015 року напередодні Дня довкілля зеленою хвилею промайнув 

обласний екологічний флеш-моб «Приєднайся до Дня довкілля – посади вишню – 
окрасу рідної землі». Флеш-моб є етапом обласного екологічного проекту створення 
«зелених класів» на Миколаївщині. Захід, ініційований кафедрою природничо-
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математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, відбувся під гаслом: «Із надією на мир!».  

Перше деревце вишні було висаджене на педагогічному подвір’ї Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Горбенком Сергієм 
Валентиновичем, педагогом-тренером Арбузинської ДЮСШ Арбузинської районної 
ради, учасником бойових дій у зоні АТО.  

Естафету заходу підтримали в закладах освіти Миколаївщини. У Новоодеському 
районі висаджено 210 дерев вишні. 

Учнями та вчителями Іванівської ЗОШ І–ІІІ ступенів імені Івана Рачкова 
Очаківської районної ради висаджено вишневий садочок на пришкільній ділянці. 
80 саджанців вишні своїми руками заготовили учні школи на своїх присадибних 
ділянках. 

Учасниками флеш-мобу Новопавлівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Снігурівської 
районної ради посаджена «Алея гідності» та садочок під назвою «Садок вишневий біля 
школи». Загальна кількість висаджених дерев дорівнює 28. 

Учні та вчителі Червонянської ЗОШ І–ІІ ступенів Жовтневої районної ради не 
тільки висадили 42 деревці, а ще й поласували смачними варениками з вишнями. 

На шкільному подвір’ї Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 29 Миколаївської 
міської ради, Вознесенської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 Вознесенської міської ради, 
Червонозірської ЗОШ І–ІІІ ступенів Снігурівської районної ради, Єланецької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Єланецької районної ради, Коблівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Березанської 
районної ради з часом зазеленіють сади вишневі. 

Завзято садили вишні малюки, вихованці дошкільних закладів освіти: ДНЗ 
№ 1 «Малятко» Снігурівської районної ради, ДНЗ № 4 «Ромашка» Новобузької 
районної ради, ДНЗ № 2 «Віночок» Баштанської районної ради та інші учасники 
екологічного флеш-мобу. 

Висаджені 8 000 вишень прикрашатимуть подвір’я дитячих садочків, шкіл та 
установ освіти як символ надії на мирне, щасливе майбутнє в єдиній рідній вишневій 
Україні (додаток 2). 

Ми чекаємо від учителів області цікавих уроків, позакласних заходів у створених 
власними руками та руками учнів «зелених класах». 

Підвищення фахової майстерності вчителя відбувається і під час підготовки учнів 
до інтелектуальних змагань, серед яких традиційними на Миколаївщині стали обласні 
конкурси для учнів 5–11 класів «Енергія – 2006, 2008, 2010, 2012» із глобальної для 
людства проблеми енергозбереження, започатковані кафедрою природничо-
математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. Основні завдання конкурсу: 

– підтримка обдарованих учнів шляхом залучення їх до виконання наукових 
проектів та досліджень; 

– просвітництво й поширення достовірної інформації про розвиток енергетики; 
– популяризація природничих знань серед учнівської молоді; 
– активізація наукової діяльності вчителів природничих дисциплін. 
У 2014 р. проводився традиційний V обласний конкурс для учнів 5–11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів «Енергія – 2014» у два етапи: 
– І (заочний) етап – із 03.03.2014 до 22.09.2014 року;  
– ІІ (очний) етап – 26.11.2014 року.  
На конкурс 80 учасників подали 70 робіт за номінаціями: 
І номінація «Моє енергетичне рішення – майбутнє без хімічних токсикантів». 
ІІ номінація «Дослідження фізичних основ одержання, перетворення та 

раціонального використання енергетичних процесів». 
ІІІ номінація «Енергія живого: шляхи збереження та використання». 
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ІV номінація «Використання енергетичного потенціалу космічного простору та 
космічних об’єктів». 

Цього року активізувалися вчителі біології, під керівництвом яких підготовлено 
8 робіт, чого не було раніше. Результати проведення конкурсу та найкращі роботи 
учасників представлені в збірці матеріалів «Енергія – 2014: матеріали переможців 
V обласного конкурсу для учнів 5-11 класів ЗНЗ» [3] (автор: Л. О. Клименко, кандидат 
педагогічних наук, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та ІТ 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений 
працівник освіти України). Наводимо приклад дослідницької роботи (додаток 1), 
представленої на конкурс «Моє енергетичне рішення – майбутнє без хімічних 
токсикантів» (автори: Маркевич Ганна, Сметана Вікторія, учениці 6 класу Баштанської 
гімназії Баштанської районної ради; науковий керівник роботи Михейкіна Ольга 
Василівна, учитель біології та хімії Баштанської гімназії Баштанської районної ради, 
учитель-методист). 

Сподіваємося, що в наступному конкурсі «Енергія – 2016» збільшиться кількість 
наукових та цікавих робіт, виконаних юними дослідниками під керівництвом учителів 
біології та екології. 

Робота з обдарованими школярами вимагає від учителя високого рівня 
професійної майстерності, володіння сучасними технологіями навчання. І тільки 
наполеглива праця вчителя та учня дає очікуваний результат. 

ІІІ етап (обласний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології відбувся 
31.01.2015 року за завданнями Міністерства освіти і науки України. 

Завдання III етапу олімпіади передбачали: 
1) фактичні, понятійні та теоретичні знання: 

–  основних біологічних термінів, понять, законів, теорій; 
–  методів біологічних досліджень, ознак живих організмів, рівнів організації 

живої матерії; 
–  хімічного складу живих систем, функціонального значення хімічних 

елементів і речовин; 
–  особливостей будови і життєдіяльності клітин, основних груп організмів; 
–  особливостей процесів обміну речовин автотрофних і гетеротрофних 

організмів; 
–  основних форм розмноження та особливостей індивідуального розвитку 

організмів; 
–  закономірностей спадковості та мінливості організмів; 
–  суті біологічних явищ, їх закономірностей; 

2) уміння: 
– розпізнавати й порівнювати особливості будови та життєдіяльності різних 

типів клітин, основних груп організмів, типи й фази поділу клітин; 
– установлювати взаємозв’язок між: будовою і функціями органел клітини, 

тканин, органів; особливостями будови та способом життя організмів; 
середовищем існування й пристосованістю організмів; 

– класифікувати і систематизувати; 
– аналізувати, робити припущення та висновки; 
– застосовувати знання для: обґрунтування заходів охорони видів рослин, 

тварин та їх угруповань; профілактики захворювань, надання першої 
допомоги; розв’язання вправ із молекулярної біології та задач із генетики. 

Ознайомитись із завданнями можна на Українському біологічному сайті 
www.biology.org.ua. 
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У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології брали участь 95 учнів ЗНЗ області 
(за заявками – 101). Не взяли участі в олімпіаді представники Казанківського району та 
м. Очакова. За підсумками теоретичного та експериментального турів кращими стали 
учні Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки, Миколаївської 
гімназії № 41 Миколаївської міської ради, Снігурівської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 4 Снігурівської районної ради, Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату 
№ 4 Миколаївської обласної ради. 

За рішенням журі та експертів переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології стали 47 учнів. Перші місця на ІІІ (обласному) етапі 
вибороли: 

1) 8-й клас – Бавикіна Вікторія Віталіївна, учениця Миколаївської гімназії 
№ 41 Миколаївської міської ради; 

2) 9-й клас – Олійник Богдана Валентинівна, учениця Миколаївського 
муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради; 

3) 10-й клас – Мосійчук Анастасія Геннадіївна, учениця Снігурівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4 Снігурівської районної ради; 

4) 11-й клас – Царенко Олександр Сергійович, учень Миколаївського 
муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради. 

Вищезазначені учні стали учасниками IV етапу Всеукраїнської олімпіади з 
біології, що проходила в березні 2015 року в м. Києві. Почесне ІІІ місце посіла Олійник 
Богдана Валентинівна, учениця Миколаївського муніципального колегіуму 
ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (учитель – Мотуз Олена Борисівна, 
учитель-методист). 

Протоколи проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології та аналіз 
виконання завдань учасниками олімпіади всіх регіонів України представлені на сайті 
www. biology.org.ua. 

На ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екології найкращі результати показали 
учні: 

– Шарапов Владислав, учень 10 класу Новоодеської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 1 Новоодеської районної ради (науковий керівник: Шарапова Олена 
Олександрівна, учитель біології ). 

– Блащук Дар’я, учениця 11 класу Миколаївської спеціалізованої І–ІІІ ступенів 
№ 22 школи з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу 
Миколаївської міської ради (науковий керівник – Ольшицька Юлія 
Михайлівна, учитель біології). 

На IV етапі Всеукраїнської олімпіади з екології, що проходила в березні 2015 року 
в м. Рівному, були представлені екологічні проекти: 

1. «Дослідження впливу газованих напоїв на живі організми» (автор – Шарапов 
Владислав Ігорович, учень 10 класу Новоодеської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 1 Новоодеської районної ради; науковий керівник – Шарапова Олена Олександрівна, 
учитель біології). 

2. «Дослідження радіаційного фону і наявності монацитових пісків на 
Кінбурнській косі та прибережній зоні м. Очакова»(автор – Блащук Дар’я, учениця 
Миколаївської спеціалізованої І–ІІІ ступенів № 22 школи з поглибленим вивченням 
англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради; науковий керівник – Ольшицька 
Юлія Михайлівна, учитель біології). 

Велика робота щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
біології та підготовки команди юних біологів та екологів була проведена викладачами 
кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Самойленком 
М. О., доктором сільськогосподарських наук, професором, та Самойленко Т. Г., 
кандидатом біологічних наук, доцентом. 
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У цьому році 17 червня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з біології. 
Результати ЗНО – це дороговказ до поліпшення якості освіти. 

Готуючи учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, доцільно 
використовувати інформаційні матеріали попередніх років, посібники з тестовими 
завданнями, рекомендованими МОН України. 

З урахуванням вищевикладеного рекомендуємо: 
I. Завідуючим районними (міськими) методичними кабінетами (центрами): 

1. Забезпечити методичний супровід переходу на новий Державний стандарт 
базової і повної загальної середньої освіти та нову розвантажену програму з 
біології. 
2. Приділяти належну увагу підвищенню якості фундаментальної (прикладної) 
та методичної підготовки вчителів. 
3. Усебічно активізувати роботу з обдарованими та здібними школярами. 

II. Директорам ЗНЗ та їх заступникам: 
1. Приділяти належну увагу підвищенню якості фундаментальної (прикладної) 
та методичної підготовки вчителів. 
2. Здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних програм із 
біології (особливо практичної складової). 
3. Активізувати роботу шкільних методичних об’єднань в умовах переходу на 
викладання біології за програмою, складеною відповідно до нового 
Державного стандарту базової і повної загальноосвітньої середньої освіти. 
4. Поповнити кабінети біології сучасним лабораторним обладнанням для 
відпрацювання практичної частини програми з біології. 
5. Провести відповідну роботу, спрямовану на своєчасне виявлення 
обдарованих учнів та розвиток їх здібностей. 

III. Учителям біології області: 
1. Узяти до уваги методичні рекомендації щодо викладання біології у 
2015/16 навчальному році. 
2. Упроваджувати інноваційні педагогічні технології навчання з урахуванням 
досягнень сучасної науки. 
3. Сприяти активізації науково-дослідницької діяльності учнів на уроках 
біології та в позакласній роботі з предмета. 
4. Активізувати роботу з обдарованими школярами. 
5. Систематично знайомитись із новинками науково-методичної та наукової 
літератури. 
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Додаток 1 
 

Моє енергетичне рішення – майбутнє без хімічних токсикантів 
Маркевич Ганна, 
Сметана Вікторія, 
учні 6 класу 
Баштанської гімназії 
Баштанської районної ради, 
керівник – Михейкіна О. В., 
учитель біології, хімії 

На початку 60-х років XX століття людство вперше стало усвідомлювати 
серйозність екологічних проблем, що постають перед ним, і крихкість самого існування 
життя на планеті Земля. Забруднення природного середовища газоподібними, рідкими і 
твердими речовинами та відходами виробництва, що викликає деградацію середовища 
проживання і завдає шкоди здоров’ю населення, залишається найбільш гострою 
екологічною проблемою, має пріоритетне соціальне й економічне значення. 

Хімічне забруднення – один із найстаріших видів забруднення навколишнього 
середовища. За тривалістю і силою впливу хімічні забруднювачі можна поділити на 
разові, постійні або хронічні й наростаючі або катастрофічні забруднення. У 
екологічному аспекті будь-які хімічні забруднення є чужорідним комплексом в 
екосистемі. Їх прийнято поділяти на чотири класи небезпеки: I – надзвичайно 
небезпечні (суперекотоксиканти), II – високо небезпечні (екотоксиканти), III – помірно 
небезпечні (екотоксиканти) і IV – малонебезпечні (ксенобіотики). 

Є різні джерела хімічного забруднення (атмосфери, гідросфери, літосфери), проте 
джерелом найбільших обсягів хімічного забруднення є енергетичні об’єкти. Уся 
господарська діяльність будь-якої країни пов’язана з виробництвом енергії. Та 
внаслідок спалювання викопного палива в атмосферу йде потужний потік газів-
відходів.  

Наприклад, електростанція потужністю 1 000 МВт викидає в атмосферу на рік 
(у тонах): 

Паливо Частинки СО NO2 SO2 Вуглеводи 
Вугілля 3 000 2 000 27 000 11 0000 400 
Нафта 1 200 700 25 000 37 000 470 

Природний газ 500 - 20 000 20,4 34 
Домішками, що утворюються в ході коксування вугілля, є шкідливий фосфор та 

сірка. При згорянні сірки утворюється газ SO2, який із водою утворює сульфатну 
кислоту. Із газових компонентів природних і попутних газів особливо токсичний 
сірководень, його запах відчувається при вмісті в повітрі 0,0014–0,0023 мг/л. 
Сірководень є отрутою, що викликає параліч органів дихання й серця. Концентрація 
сірководню 0,06 мг/л викликає головний біль. При концентраціях 1 мг/л і вище настає 
гостре отруєння і смерть. Під час спалювання викопного палива утворюється також 
вуглекислий газ. Характер дії на організм людини вуглекислого газу – наркотичний, 
при високих концентраціях викликає швидку задуху через нестачу кисню.  

Мета нашої наукової роботи полягає у вивченні перспектив розвитку і 
використання «зеленого палива» – палива рослинного походження у м. Баштанці для 
опалення житлових будинків, шкіл, дитячих садків та різних організацій. Адже перехід 
населених пунктів України до розширеного використання відновлювальних 
енергоресурсів дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із забрудненням 
довкілля, зменшить загрозу енергетичної та економічної кризи, що особливо актуально 
цієї зими через військовий конфлікт на сході України та проблеми із закупівлею газу 
нашою країною в Росії. 
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На нашу думку, саме енергетичні рослини, що вирощуються для отримання 
палива чи енергії, у найближчому майбутньому створять конкуренцію газу, кам’яному 
вугіллю чи дизелю. Провівши пошукову роботу, ми встановили, що є швидкозростаючі 
енергетичні культури, зокрема енергетична верба та міскантус гігантський.  

 
Енергетична верба 

Верби – один із найбільших родів деревних порід помірного клімату. Вважається, 
що їх у світі існує близько 350–370 видів. На Україні, згідно з Визначником вищих 
рослин України за 1987 рік, ростуть 29 видів верб. При цьому, шість із них є рідкісними 
рослинами, що занесені до Червоної книги України, або вважаються повністю 
зниклими. На рівнинній частині України природно зростають 13 видів верб. Верби – це 
дводомні деревні рослини найрізноманітніших розмірів і форм – від дрібненьких 
чагарничків із стовбурцями довжиною всього кілька сантиметрів до могутніх дерев 
висотою до 30 м та діаметром 1–3 м. Багато видів ростуть у вигляді великого куща або 
невеликого дерева (тритичинкова, попеляста, п’ятитичинкова, козяча, пурпурова, 
прутовидна, гостролиста, мірзинолиста і сива). Зазначені види відзначаються швидким 
ростом і є найбільш придатними для вирощування на енергетичну сировину, а також 
для використання в якості селекційного матеріалу для виведення нових 
високопродуктивних сортів. Верби біла, тритичинкова і попеляста зустрічаються по 
всій території нашої держави. На заплавних і материкових пісках часто можна 
побачити зарості верби гостролистої або шелюги червоної. Область поширення верб 
ламкої, козячої, п’ятитичинкової, прутовидної, розмаринолистої та пурпурової охоплює 
майже всю територію країни, за винятком посушливих степів Причорномор’я і 
Приазов’я. Перші два види ростуть також у гірському Криму. Верба сива природно 
зростає лише в Карпатах, хоча є перспективною для вирощування в інших регіонах 
України. Крім автохтонних видів (місцевого походження) для створення енергетичних 
плантацій можна використовувати також верби, що завезені в Україну з інших країн. 
Серед таких високою продуктивністю в достатньо зволожених умовах відзначається 
північно-євразійська верба шерстистопагінцева, здатністю зростати на бідних піщаних 
ґрунтах – західноєвропейська верба вовчеягідна або жовта шелюга, азійська верба 
каспійська та багато інших. Більшість видів верб легко утворюють міжвидові гібриди 
та чудово розмножуються вегетативним способом, що сприяє швидкому 
запровадженню у виробництво нових форм верб, які відзначаються швидким ростом, 
стійкістю до шкідників та хвороб і мають високі технічні якості деревини. Верби 
відзначаються здатністю чудово розмножуватися здерев’янілими (зимовими) живцями 
та набагато краще за інші деревні породи витримувати багаторазове зрізання надземної 
частини, що дуже здешевлює собівартість вирощування їх плантацій.  

Одним із найбільш перспективних видів верб для вирощування на енергетичних 
плантаціях є верба прутовидна (Salix viminalis L). Через це її на виробництві часто 
називають «енергетична верба». Багато її сортів і гібридів тривалий час 
використовуються для створення енергетичних плантацій у багатьох країнах Європи 
(найбільший досвід у її продукуванні й вирощуванні мають такі країни, як Швеція, 
Англія, Ірландія, Польща, Данія) та Північної Америки. Найбільші плантації верби на 
сьогодні у Швеції, що сягають приблизно 18 000–20 000 га, у Польщі – більше 6 000 га. 
В Україні значні площі плантацій Salix viminalis останніми роками створюється Агро-
енергетичною компанією «SALIX energy», яка працює на ринку біоенергетики лише з 
2010 року, а площа створених нею у Волинській та Львівській областях плантацій уже 
становить понад 800 гектарів. 

Установлено, що кращі сорти верби прутовидної можуть мати продуктивність 
однорічної свіжозрізаної маси до 33,6 т•га-1. Така кількість енергетичної фітомаси 
може замінити 27 тонн торфу 40 % вологості, або 8 000 м3 природного газу. Рослини в 
енергетичних плантаціях висаджують саджанцями в шаховому порядку. Кількість 
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саджанців на 1 га висаджують залежно від плануючого циклу збору майбутнього 
урожаю. 

Характеристики кущоподібної верби виду Salix Viminalis: 
– Середній приріст маси – 1,5 метра на рік. 
– Збір урожаю – кожні 2–3 роки. 
– Кількість циклів збору урожаю з однієї посадки – 7–8 разів, після чого можна 

проводити рекультивацію землі під посадку інших культур або закладати нову 
плантацію верби. 

– Вимогливість до ґрунтів – ґрунти середньої якості з великою вологістю. 
– Потреба рослини в мінеральних добривах – для підживлення рослин у ґрунти 

вносять 3 види мінеральних добрив. Кількість мінеральних добрив залежить 
від якості землі, проте значно менше від потреб інших сільськогосподарських 
культур. 

– Період збору урожаю – листопад – лютий, коли опадає листя. 
– Урожай із енергетичних плантацій може використовуватись у спеціальних 

котлах для спалювання біомаси. Для цього деревинну біомасу з поля 
транспортують до сховищ, подрібнюють, утворюючи тріски чи роблять 
гранули. Цю біомасу висушують на повітрі під навісами протягом 3–4 місяців. 
Такий продукт має 23–28 % вологості з енергетичною цінністю 16–18 ГДж/т. Із 
1 кубічного метра сухої енергетичної верби можна отримати 2,5 куб. м трісок 
або 0,5 тонн гранул. 

Енергетичні плантації біомаси попереджують ерозію ґрунтів, сприяють 
покращенню навколишнього середовища. 

У ході згоряння біомаси на електростанціях або в котлах в атмосферу викидається 
тільки СО2, що був поглинутий рослиною в період її росту. 

На території м. Баштанки ми знайшли лише три види верб та визначили їх за 
допомогою визначників. Це – верба тритичинкова, верба біла та верба п’ятитичинкова. 

Раніше верби широко використовувалися мешканцями нашого міста для 
озеленення. Верби росли біля криниць, ставків, яких лише в нашому місті було сім, 
прикрашали вулиці (Фото 1.). Чотири роки тому дві верби росли на території нашої 
гімназії. Вони були старими та дуплистими, пошкодилися під час негоди і були 
спиляні. Близько деяких ставків залишилися поодинокі дерева, старі та понівечені. 
Спроби висаджування верб навколо ставків часто закінчуються невдало. Та все ж верби 
висаджують жителі нашого міста. Так 20 вересня гімназисти, учителі та батьки 
гімназистів узяли участь у закладенні клумби на місці смітника на греблі біля 
Свіччиного ставка. Серед висаджених дерев була верба. 

У Державному підприємстві «Баштанське лісове господарство» вирощуються 
саджанці берези, глоду, кизилу, ялівця віргінського, горіху грецького, туї, сосни 
кримської, самшиту вічнозеленого, спіреї, жасмину. Верб у цьому переліку немає. Про 
міскантус гігантський чи вербу енергетичну тут не чули. Ми не знайшли інформації 
про те, що фермери Баштанського району зацікавлені вирощувати енергетичну біомасу 
і що в нашому районі колись робилися спроби вирощування енергетичних рослин.  

У районній райдержадміністрації повідомили, що сировиною для виготовлення 
пілетів для спалювання в спеціальних котлах могли б, теоретично, стати пожнивні 
рештки. Щорічно в районі збирається соломи близько 200 000 тисяч тонн, пожнивних 
решток соняшника – 90 000-100 000 тисяч тонн. Минулого року було запропоновано 
використовувати їх для виготовлення брикетів чи пілетів. Але виникли питання:  

1) яким має бути механізм збору та переробки цих решток? Такий механізм не 
відпрацьований, потрібна спеціальна технологія; 
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2) повинно бути економічне обґрунтування ефективності й прибутковості 
виготовлення, продажу виробів із біосировини. Цим ніхто не займався. Апаратура та 
механізми, паливо – дорогі. Чи буде справа прибуткова – ніхто не рахував. 

Можливою альтернативною сировиною могли б стати обрізки-рештки дерев, яких 
щорічно чимало утворюється при обрізці дерев у ТДВ «Зоря Інгулу», але все 
впирається в економічну доцільність (збір, перевозка на обробку, придбання котлів 
тощо). Узяти хоча б котли, що використовуються для сталювання біосировини 
(наприклад, котел «Агуна», що пропонується для продажу «Альянсом Економіки 
України»). У жодному з магазинів нашого міста вони не продаються. Мінімальна ціна 
подібного котла у 680 доларів (зі слів працівника одного з магазинів) відлякує кого 
завгодно. Жителі нашого міста, як правило, не використовують котли для спалювання 
біомаси у вигляді гранул чи брикетів. Хоча в газеті «Голос Баштанщини» за вересень 
2014 року було опубліковане оголошення в розділі «Продаю»: «паливні брикети з 
відходів соняшника». Продзвонивши за вказаним номером телефону, з’ясували, що 
1 тонна брикету коштує 1 600 грн. 

У відділі виробництва сільськогосподарської продукції управління 
агропромислового розвитку Баштанської райдержадміністрації ми почули гарну 
новину. У двох господарствах Баштанського району займаються виготовленням 
брикетів для опалення з відходів соняшника. Це:  

1) фермерське господарство «Сидоренко В. Б.» (с. Кашперово-Миколаївка); 
2) ферма «Соняшниковий світанок» (м. Баштанка). Соняшникову лузгу 

відправляють на переробку до одного з підприємств м. Миколаєва, брикети йдуть на 
експорт. 

Отже, прибуток може бути. Ми вважаємо, що населення нашого міста, як і 
району, недостатньо інформоване щодо використання альтернативних джерел палива. 
Щоб це перевірити, ми провели невелике анкетування жителів нашого міста, щоб 
з’ясувати, чи володіють мешканці м. Баштанки інформацією про використання верби 
енергетичної. 

Результати: 
Опитано: 53 чоловіки (серед них: 8 учителів, 4 батьки, 34 учні). Чули про 

енергетичну вербу 6 чоловік. Знають про її використання – 2. 
Отже, енергетичну вербу можна було б вирощувати на окремих територіях району 

та використовувати хоча б для опалення житлових будинків у деяких селах, адже не всі 
жителі сіл нашого району мають можливість опалювати будинки газом. Це було б 
перспективною справою для жителів, наприклад села Привільного, найбільш 
населеного після районного центру в нашому районі та інших сіл, розташованих біля 
плавнів. Село Привільне якраз розташоване вздовж річки Інгул, на околицях села є 
плавні, досить зволожені для вирощування верби прутовидної.  

Адже енергетична верба – це: 
– відновлювальне тверде біопаливо органічного походження; 
– екологічно чиста сировина для виробництва паливних гранул; 
– біопаливо, що придатне для спалювання безпосередньо в котлах для біомаси; 
– джерело енергії, що при згорянні в котлах не порушує баланс вуглецю в 

атмосфері; 
– різновид твердого біопалива, промислове виробництво теплової та електричної 

енергії, що вдвічі дешевше, порівняно з використанням газу;  
– сільськогосподарська культура, урожайність якої в перерахунку на 

калориметричні показники найбільша серед інших енергетичних рослин і 
досягає 20 тонн сухої маси з 1 гектара. 

Енергетична верба позитивно впливає на екологію і довкілля: 
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– один гектар плантації енергетичної верби поглинає з повітря понад 200 тон 
СО2 за 3 роки; 

– ідеально підходить для засадження забруднених земель, малопродуктивних із 
точки зору вирощування сільськогосподарських культур; 

– ефективно застосовується в протиерозійних заходах для укріплення ґрунтів, що 
актуально в нашому районі; 

– збагачує ґрунти мінералами та мікроелементами, поживними речовинами 
природного походження; 

– плантації енергетичної верби є природними фільтрами для видалення відходів 
агропромислового виробництва, застосовуються як буферні зони в місцях 
накопичення біологічних відходів фермерських господарств, що теж є 
актуальними на околицях м. Баштанки; 

– енергетична верба є природним фільтром для очищення ґрунтів від пестицидів; 
– енергетична верба завдяки своїй стійкості та швидкому зростанню є ідеальним 

екологічно чистим природним рішенням для захисту від вітру та сонячного 
світла і створення природного мікроклімату в місцях проживання людей; 

– з енергетичної верби виготовляють елементи ландшафтного дизайну, 
декоративні загородки, паркани; 

– лоза енергетичної верби використовується в народних ремеслах; 
– навколо плантацій покращується біологічне різноманіття флори та фауни. 

 
Міскантус гігантський 

Міскантуса гігантського (Miscanthussinensis) можна вважати проривом на ринку 
альтернативих видів палива. У природних умовах ця рослина виростає до 6 м у висоту, 
діаметр стебел досягає 6 см, а вегетація може тривати 30 років при щорічному 
скошуванні. Батьківщиною ж міскантуса гігантського є простори Японії, Південних 
Курил, Манчжурії, Кореї, Таїланду, Східного узбережжя США. Років 20 тому рослина 
потрапила в Європу й одразу здобула високу репутацію. Так, англійці називають 
міскантус культурою «відкрити і закрити ворота». Після висадки кореневищ може 
рости на одному місці не менше 20 років. Енергетична вартість спалювання біомаси 
міскантуса прирівнюється до деревини – на рівні 17 мегаджоулів. У мазута, кам’яного 
та бурого вугілля цей показник, звісно, вищий, але ж ці ресурси щорічно не виростають 
як міскантус! Урожайність гігантської культури – 25 т сухої маси з одного гектара. Це 
означає, що з 25 т можна виробити стільки енергії, скільки з 12 т вугілля. З одного 
гектара лісу біомасу можна взяти десь через 80 років, вихід її – 400 т. А ось з одного 
гектара міскантуса вона (біомаса) виходить через рік. Обсяг – 25 т. Через 10 років 
відповідно – 250 т, через 100 р. – 2 500 тис. т. Тобто, продуктивність вища, порівняно з 
лісом, щонайменше в чотири рази! 

Уперше міскантус було висаджено в Житомирському ботанічному саду у 
2004 році. Пізніше закладено 35 га в Житомирській області, 10 гектарів – у Львівській, 
15 – у Київській, 30 – у Івано-Франківській областях, 200 – на Вінничині. Фактично 
почалося промислове вирощування посадкового матеріалу. Ця культура відмінно 
приживається та росте в нашій кліматичній зоні. Рослина є доволі морозостійкою: 
спокійно переносить температуру –20 градусів, навіть без снігового покриву. 
Міскантус має глибоку кореневу систему, що досягає 2,5 метра в глибину, завдяки 
чому легко споживає поживні речовини й воду. Завдяки такій кореневій системі 
міскантус можна вирощувати на землях, які в даний час не використовуються, 
наприклад землі, що зазнали радіаційного забруднення або деградовані, на яких 
обмежене вирощування продовольчих культур. Рослина невибаглива до умов 
вирощування, якості ґрунту. 
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Міскантус, порівняно з іншими енергетичними культурами (верба, коноплі), має 
позитивний енергетичний баланс і позитивний баланс гумусу, оскільки після 4-х років 
вирощування він накопичує 15–20 тонн підземної біомаси на одному гектарі. Урожай 
надземної біомаси до 20 тонн із гектара може забезпечити стільки ж енергії, скільки 
виробляється з 12 тонн вугілля або 8 000 м³ газу. При вирощуванні культури вміст 
гумусу в ґрунті не зменшується. Уже після п’ятого року життя спостерігається, хай і 
незначне, але збільшення вмісту гумусу. 

У лютому, коли рослина містить найменше вологи, її збирають звичайними 
комбайнами та зберігають. Після збирання стебла подрібнюють на 10–15 см та 
пресують у тюки. Подальший шлях – ще одне подрібнення, пресування в брикети і 
застосування як палива у звичайних котлах. 

Енергетична віддача спалювання біомаси міскантуса гігантського порівняно з 
іншими джерелами 

Матеріал для отримання енергії Енергетична віддача (МДж/кг) 
Мазут 41,0 

Кам’яне вугілля 27,0–30,0 
Буре вугілля 27,0 

Кора 19,5 
Деревина тополі 18,7 

Міскантус-гігантеус 17,0–19,0 
Солома 17,0 

Сухий торф 14,7 
Використання міскантуса перспективне для виробництва твердого палива у 

вигляді брикетів та гранул, силосного газу, а також рідкого біопалива у вигляді етанолу 
й бутанолу. Біомаса міскантуса може бути високоякісною сировиною для іншої 
продукції: будівельних матеріалів, упаковок та технічного паперу, виробів 
сільськогосподарського призначення тощо. 

Ми провели анкетування жителів нашого міста, щоб з’ясувати, чи володіють 
мешканці м. Баштанки інформацією про використання міскантуса гігантського.  

Результати: 
Опитано: 56 чоловік (із них: 10 учителів, 4 батьки, 42 учні). Чули про міскантуса 

гігантського 6 чоловік. Знають про його використання 5 чоловік (переважно вчителі). 
Міскантус гігантський має гарні перспективи вирощування як біопаливо в 

Баштанському районі. Рослина повинна добре прижитися та рости в нашій кліматичній 
зоні, є доволі морозостійкою і може витримати 20-градусні морози взимку; має глибоку 
кореневу систему, що досягає 2,5 метра в глибину, завдяки чому легко споживає 
поживні речовини і воду. Усе це дає змогу вирощувати його на еродованих та 
незадіяних землях навколо нашого міста. Далі справа за фермерами та підприємцями, 
небайдужими громадянами Баштанщини, які започаткують вирощування цієї 
енергетичної рослини. 

Міскантус гігантський не вирощується жителями нашого району, проте 
вирощуються його родичі. Декоративні міскантуси (більше 10 видів) у нашому місті 
вирощує на присадибній ділянці агроном-дизайнер Костянтин Лукін. На одній із 
гімназійних клумб навесні 2014 року наймолодші гімназисти розпочали свій перший 
проект: почали закладати сад злаків. Три міскантуси, надані К. Лукіним, були 
висаджені, добре прийнялися та розрослися до осені. 

Очікувані результати для місцевої громади (у перспективі): 
1. Позитивний вплив на екологію і довкілля, використання біопалива без хімічних 

токсикантів. 
2. Опалювання житлових будинків та приміщень громадських будівель шляхом 

установлення обладнання для спалювання біомаси після її подрібнення і пресування в 
пелети (котли типів «Промприлад», «Універсал», ОВСГДВД). 
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3. Виробництво теплової та електричної енергії, дешевшої, порівняно з 
використанням газу. Економія сімейного бюджету. 

4. Формування нового екологічного світогляду. Залучення учнів, учителів, 
батьків до науково-практичної діяльності з проблем енергоефективності, 
енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів при опаленні 
громадських будівель і житлових приміщень.  

5. Збагачення ґрунтів мінералами та мікроелементами, поживними речовинами 
природного походження. 

6. Підвищення громадянської свідомості населення через причетність до справи 
зменшення загрози енергетичної та економічної кризи в Україні. 

 
Додаток 1 

 

 
Фото 1. Раніше верби широко використовувалися мешканцями нашого міста 

для озеленення. Верби росли біля криниць. 
 

 
Фото 2. Серед висаджених дерев була верба тритичинкова (білоліз) 
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Верба тритичинкова росте біля берегів Інгулу, що за 15 км від міста. Саджанець 

був наданий мамою гімназистки, у якої ця верба є улюбленою і росте вдома на 
присадибній ділянці. У цієї клумби є майбутнє. Гімназисти будуть за нею наглядати. 
Чому? Ми хочемо, щоб жителі нашого міста не були байдужими і теж прикрашали 
місто. 

 
Фото 3. Декоративні міскантуси (більше 10 видів) у нашому місті вирощує на 

присадибній ділянці лише агроном-дизайнер Костянтин Лукін 
 

 
Фото 4. На одній із гімназійних клумб навесні 2014 року наймолодші 

гімназисти розпочали свій перший проект: почали закладати сад злаків 
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Додаток 2 

 
Підсумки екологічного флеш-мобу «Приєднайся до Дня довкілля – посади 

вишню – окрасу рідної землі» 
 

 
 
 
 
 
 

№ 
з/п Назва міста (району) Висаджено 

вишень 
Учасники-

учні 
Учасники-

вихованці ДНЗ 
1. Миколаїв 56 504 730 
2. Первомайськ 305 603 27 
3. Вознесенськ 218 455 282 
4. Южноукраїнськ 98 538 527 
5. Очаків 61 145 144 
6. Арбузинський 404 453 215 
7. Баштанський 210 1 100 250 
8. Братський 557 1 246 318 
9. Березанський 109 170 127 
10. Березнегуватський 215 420 57 
11. Веселинівський 217 1 158 300 
12. Вознесенський 411 544 44 
13. Врадіївський 143 125 59 
14. Доманівський 226 127 99 
15. Єланецький 515 315 120 
16. Жовтневий 622 1 229 70 
17. Казанківський 103 1 600 523 
18. Кривоозерський 720 1 814 390 
19. Миколаївський 745 1 255 490 
20. Новобузький 301 2 841 733 
21. Новоодеський 614 812 277 
22. Очаківський 448 485 303 
23. Первомайський 217 536 26 
24. Снігурівський 384 1 179 70 
 МОІППО 1   
 Усього: 8 000 19 654 6 181 
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«Природознавство» – предмет, що поєднує в собі елементи знань із біології, 
географії, фізики, хімії, астрономії та екології. Він завершує природничо-наукову 
складову предмета «Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для 
систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в основній школі. 
Зміст і методика природознавства формують цілісне сприйняття навколишнього світу, 
екологічну грамотність і відрізняються практичною спрямованістю. 

У 2015/16 навчальному році продовжується поступове впровадження нового 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в основній школі, 
нова редакція якого передбачає перехід на компетентнісну освіту, яку розглядають як 
діяльність і результатом якої повинно стати  набуття школярами досвіду вирішення 
проблем за межами освітнього процесу. Для досягнення цієї мети важливим є 
сформованість в учасників навчального процесу розуміння необхідності досягнення 
нових результатів: здатності набувати знання, учитися впродовж життя, 
використовувати набуті знання та вміння в практичній діяльності.  

Згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти мета навчання природознавства полягає у формуванні природознавчої 
компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і 
людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної 
діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Основні положення 
Державного стандарту спрямовані не стільки на засвоєння суми природничо-наукових 
знань, скільки на формування вмінь здобувати ці знання. У рамках практичної 
діяльності школярів із вивчення і збереження природи рідного краю, спостереження й 
оцінки екологічного стану навколишнього природного середовища виховуються 
необхідні ціннісні орієнтації у ставленні  до природного середовища. Усе це підвищує 
виховний потенціал природничої освіти. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯПРИРОДОЗНАВСТВА У 

2015/16 Н. Р. 
 
У 2015/16 навчальному році вивчення природознавства у 5 класі 

здійснюватиметься за програмою:  
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство. 
Біологія. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с. 
Типовими навчальними планами на вивчення предмета «Природознавство» у 

5 класі за новою програмою передбачено 2 години на тиждень. Загальний обсяг 
навчального часу становить 70 год., із них 3 год. – резервний час, що може 
використовуватися для організації різноманітних форм навчальної діяльності: 
екскурсій, проектної та дослідницької  діяльності учнів, роботи з додатковими 
джерелами інформації, корекції та узагальнення знань. 

У програмі зазначено необхідність спрямувати навчально-пізнавальний процес на 
формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У 
цьому пріоритетами є діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього 
світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для 
розвязування проблемних завдань. 

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи потрібно залучати 
школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням 
інноваційних методик і використанням інформаційно-комунікаційних засобів 
(наприклад, електронного планетарію, відеосюжетів, віртуальних екскурсій тощо), що 
сприятиме формуванню  в учнів комунікативної та соціальної компетентностей. 

Важливою особливістю навчального предмета «Природознавство» є те, що 
об’єктом вивчення є природа. Ця особливість потребує застосування відповідних 
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методів (переважно практичних), форм організації навчальної діяльності (екскурсії, 
практичні роботи і заняття) та засобів.  

Практична частина програми представлена практичними роботами, 
практичними заняттями і дослідницьким практикумом. У процесі реалізації практичної 
частини програми доцільно перші досліди зробити в класі, щоб навчити учнів ставити 
експериментальні завдання перед початком досліду, продумувати необхідне 
обладнання та послідовність виконання експерименту, робити висновки за 
результатами проведеного досліду. Із метою стимулювати пізнавальну діяльність учнів 
5-х класів програмою запропоновано орієнтовні теми міні-проектів, мета яких – 
формувати вміння знаходити необхідну інформацію про тіла та явища природи в різних 
джерелах. Форма представлення результатів міні-проекту може бути різною: у вигляді 
повідомлень, плакатів, презентацій, виготовлення буклетів, планшетів, альбомів тощо. 
Проект може бути колективним і виконуватися на уроці. Для захисту проектів може 
виділятися окремий урок або частина відповідного за змістом уроку.   

Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може 
змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних 
цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, особливостей природи 
свого краю тощо.   

Рекомендації щодо проведення експериментальних досліджень та навчальний 
експеримент у вивченні природознавства (деякі цікаві досліди з природознавства, 
5 клас) наведені в додатках 1, 2. 

Проведення екскурсій має на меті розвиток інтересу до природи, формування 
культури поведінки при спілкуванні зі світом природи. Підсумком кожного заняття в 
природі є аналіз та узагальнення взаємозвязків неживої та живої природи.  

Розподіл годин у програмі є орієнтовним. Учитель може самостійно змінювати 
кількість годин, відведених на вивчення тієї чи іншої теми, порядок вивчення тем, 
послідовність вивчення питань у межах теми, пропонувати власну тематику проектів і 
природознавчих досліджень.  

 
Методичні рекомендації щодо національно-патриотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні курсу природознавства  
(за матеріалами листа МОН України) 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, 
обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває 
виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній 
справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. 

У контексті зазначеного вище, надаємо методичні рекомендації щодо 
національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах на 
уроках природознавства, що тісно пов’язане з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і 
методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є 
потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім 
засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед 
національної свідомості.  

Одним із напрямів вивчення природи рідного краю є вивчення видового складу 
рослин, тварин, грибів і лишайників,  їх значення. На уроці вчитель має створювати 
умови для формування в учнів почуття гордості за свою Батьківщину.  

Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук 
підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє 
пробудженню поваги й любові до того місця, де вони народилися та виросли. 

Із метою в учнів формуються почуття любові до природи, рідного краю. В 
навчально-виховний процес необхідно включати пізнавальні тематичні екскурсії в 
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поле, ліс, на берег озера чи річки, що збагачують духовне життя учнів, стимулюють 
бажання більше побачити, зробити для збереження природного середовища.  

Сьогодення позначене небувалим зростанням інтересу до проблем історії свого 
народу, витоків національної культури. Народні знання є не лише окремим видом 
допоміжних знань, але й засобом, що сприяє формуванню в учнів інтересу до 
національної культури, є передумовою формування їх національної самосвідомості та 
сприяє засвоєнню знань.  

На уроках  природознавства доцільно використовувати такі елементи 
національної культури, як: народні перекази, легенди, оповіді, загадки, пісні, думи, 
прислів’я та прикмети про наших супутників – рослин і тварин, що дійшли до нас із 
сивої давнини. 

Зокрема, на уроках природознавства (5 клас. Тема «Земля як планета») можна 
використовувати  такі завдання до народних прислів’їв: пояснити сутність явища, про 
яке згадується у прислів’ях: «Взимку сонце світить, та не гріє», «На новий рік 
прибавилось дня на заячий скік» (тема «Рухи Землі. Землі. Пори року»); назвати 
властивості води, які згадуються у прислів’ях: «Вода крапля по краплі і камінь довбає», 
«Вода найде собі дорогу»  (тема «Властивості води. Вода розчинник); пояснити зміст 
прислів’їв: «Без води і не туди, і не сюди», «Що може вродить камінна гора, коли в їй 
води нема!» (тема «Значення води у природі)». Також корисним буде організація 
народознавчих  хвилинок, до яких учні готують народні приказки, прислів’я, прикмети, 
пов’язані з природними явищами, тваринами і рослинами. Такі народознавчі хвилинки 
можна організувати у вигляді конкурсів або змагань. 

Патріотичне виховання передбачає формування в учнів знань та уявлень про 
досягнення нашої країни в галузі науки, адже багато видатних учених прославили 
Україну. При цьому завжди необхідно підкреслювати їхню приналежність до України, 
звертати увагу на внесок української науки в розвиток світової. 

У рамках проектної діяльності учням можна запропонувати теми проектів, у яких 
необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й особистісні якості, улюблені 
заняття та інтереси учених.  

Методичне та матеріально-технічне забезпеченнямає створити необхідні умови 
для успішної реалізації освітніх завдань, зазначених у програмі природознавства. 

Так, протягом 2013/14-2014/15 н. р. на виконання  наказу Міністерства освіти і 
науки України від 30.05.2013 № 645 «Про проведення апробації та моніторингових 
досліджень якості навчальної літератури для ЗНЗ у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних 
роках» та з метою створення умов для оновлення змісту освіти, забезпечення 
загальноосвітніх навчальних закладів України якісними вітчизняними підручниками 
здійснено апробацію таких підручників:  

– Ярошенко О. Г. Природознавство. 5 клас / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко. – К.: 
Світоч, 2013. 

– Коршевнюк Т. В. Природознавство. 5 клас / Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштовий. – 
К.: Генеза, 2013. 

До апробації задіяні 12 учителів шкіл міста й області та близько 720 учнів. 
Учителі отримали інструкції щодо особливостей проведення апробації підручників для 
учнів 5 класу та перелік питань для аналізу навчального та науково-методичного 
матеріалу підручників за результатами апробації.  

Для педагогічних працівників, залучених до апробації навчальної літератури, 
проведена зустріч з автором підручника «Природознавство» (5 клас),  кандидатом 
педагогічних наук, професором кафедри теорії та методики навчання фізики та 
астрономії Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 
Баштовим Володимиром Івановичем. Тема зустрічі «Навчально-методичний комплекс 
як засіб реалізації змісту загально-природничого компонента освітньої галузі 
«Природознавство». 

99 
 



За підсумками апробації, роботи творчих груп та досвіду першого року 
напрацювань  учителі отримали електронний варіант методичного посібника «Новітні 
підходи до вивчення курсу «Природознавство» у 5 класі за новою програмою», 
МОІППО, 2013 (упорядник О. П. Калашник), у якому надано орієнтовне календарно-
тематичне планування, методичні рекомендації до кожного розділу нової програми та 
деякі розробки уроків. 

Але ефективність навчального процесу значною мірою залежить не стільки від 
укомплектованості навчальних закладів сучасними засобами навчання, скільки від 
рівня фахової майстерності педагогів. 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Однією з продуктивних форм професійного становлення педагогів є курси 

підвищення кваліфікації. У цьому навчальному році при Миколаївському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 55 учителів, що 
становить 98 % від запланованої кількості. Відповідально ставляться до проходження 
курсової підготовки управління освіти Миколаївської, Первомайської міських рад, 
відділи освіти Баштанської, Братської, Миколаївської, Жовтневої 
райдержадміністрацій. Недооцінюють значення курсів підвищення кваліфікації відділи 
освіти Казанківської, Врадіївської, Кривоозерської, районних рад, що свідчить про 
недоліки в роботи методичної служби зазначених районів.  

Значний внесок щодо якісного вдосконалення професійної компетентності 
здійснюють працівники кафедри природничо-математичної освіти МОІППО. 
Відпрацювання практичної частини навчально-тематичного плану курсів підвищення 
кваліфікації відбувається на кафедрі екологічної хімії Національного університету 
кораблебудування ім. адм. Макарова з використанням лабораторного обладнання. 
Професійному зростанню вчителів природознавства також сприяє організація 
педагогічної практики на базі ЗНЗ області. Так, 24 вересня 2014 року на базі 
Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 52 Миколаївської міської ради (учитель 
Амбросимова Т. В.) відбулася педагогічна практика, під час якої слухачі курсів 
ознайомились із досвідом роботи вчителя та відвідали урок у 5 класі («Молекули. Рух 
молекул. Дифузія»), на якому вчитель вдало продемонстрував  використання 
інформаційно-комунікативних технологій навчання.  

Основною метою освітньої галузі «Природознавство» на сучасному етапі є 
формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової, екологічної 
культури, здорового способу життя, ціннісних орієнтацій на гармонійну взаємодію 
людини і природи,  а також ідей сталого розвитку.  

Відповідно до плану роботи МОІППО на 2015 рік та з метою формування в 
педагогів  уявлення щодо понять «сталого розвитку» і «освіти для сталого розвитку», 
ознайомлення з новою педагогічною моделлю – «педагогікою для сталого розвитку», 
навчально-методичним забезпеченням варіативних курсів, а також  перспективами 
впровадження в навчальний процес, для слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вчителів природничих дисциплін здійснено апробацію варіативної навчальної 
дисципліни − спецкурсу «Теорія і методика освіти для сталого розвитку». 
Використані в процесі роботи елементи моделі емпауермент-педагогіки сприяють 
формуванню та розвитку комунікативних навичок й умінь, емоційних контактів, 
аналітичних здібностей, відповідального ставлення до власних вчинків, навичок 
планування власної діяльності, тому є дуже корисними для вчителів і можуть бути 
використані в подальшій педагогічній діяльності. Технологічна карта  «Освіта для 
сталого розвитку як стратегія», урок в емпауермент-педагогіці наведені в додатку 2. 

Пізнання дітьми природи не обмежується рамками уроків. Воно продовжується 
постійно в школі та за її стінами. Дієвим засобом формування мотивації до навчання, 
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підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань є різноманітні 
форми позакласної навчальної діяльності з учнями, тому робота методичної служби 
повинна спрямовуватися на допомогу вчителю природознавства реалізувати 
компетентнісний і діяльнісний підходи, формувати предметну компетентність, 
виробити системний підхід у роботі з обдарованими школярами. Із цією метою у 
2013 році кафедрою природничо-математичної освіти і лабораторією методики 
природничо-математичних дисциплін започатковано обласну педагогічну Відкриту 
студію «Наука і ми», у рамках якої 19 травня 2015 року проведено четверте засідання 
на тему «Сучасні хімічні, біологічні, фізичні технології – запорука подальшого 
розвитку людської цивілізації». 

До участі в роботі студії були запрошені начальники районних (міських) 
управлінь (відділів) освіти, педагогічні працівники районних (міських) методичних 
кабінетів, науково-методичних центрів, творчо працюючі вчителі природничих 
дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області, керівники 
районних (міських) методичних об’єднань учителів фізики, хімії, біології, 
природознавства, учні обласної очно-дистанційної школи «Інтелектуальний резерв 
Миколаївщини». У рамках засідання присутні мали можливість  ознайомитись із 
науковими дослідженнями фахівців провідних університетів та науково-дослідницьких 
інститутів України та  дослідженнями обдарованої учнівської молоді в галузі 
природничих наук. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  

У 2015/16 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

Аналізуючи вищезазначене та з метою поліпшення якості навчання 
природознавства відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти рекомендуємо: 

I. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськрад): 
•  Продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти та нової програми з природознавства 
(5 клас). 

• Здійснювати призначення на посаду вчителя природознавства (5 класи) з 
предметників природничих дисциплін. 

• Забезпечувати участь педагогів у обласних заходах кафедри природничо-
математичних дисциплін МОІППО. 

• Здійснювати контроль за роботою районного (міського) методичного 
об’єднання вчителів природознавства на предмет його дієвості. 

• Сприяти керівникам шкіл у створенні в загальноосвітніх навчальних 
закладах кабінетів природознавства, забезпеченні їх сучасними засобами 
навчання (комп’ютерами, проекторами, програмно-методичними комплектами, 
мультимедійними підручниками тощо).  

 
II. Керівникам методичних об’єднань учителів природознавства: 

1. Питання до серпневих конференцій:  
1) Опрацювати нормативні документи Міністерства освіти і науки України 
до 2015/16 навчального року. 
2) Висвітлити з досвіду роботи: 

– забезпечення наступності у викладанні природознавства та 
природничих дисциплін в основній школі за новими програмами; 
– створення умов для розвитку творчих здібностей учнів. 

2. Протягом року продовжити роботу щодо поширення досвіду вчителів 
природознавства з: 
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1) використання інноваційних технологій навчання; 
2) упровадження в роботу з учнями знань, отриманих під час проходження 
курсів підвищення кваліфікації вчителів природознавства, зокрема моделі 
емпауермент-педагогіки;  
3) надання методичної допомоги вчителям – нефахівцям; 
4) організації науково-дослідницької роботи учнів із природничо-
математичних предметів; 
5) реалізації практичної складової програми «Природознавство», 
упровадження експериментальних досліджень ужиткового характеру. 

III. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів: 
1. Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів природознавства. 
2. Створювати вчителям умови для проходження курсів підвищення 
кваліфікації. 
3. Залучати вчителів до участі в обласних конкурсах, конференціях, семінарах. 

IV. Учителям природознавства: 
1. Здійснювати викладання курсу «Природознавство»:  

– у 5 класі за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 06.06.2012  № 664). 

2. Продовжувати роботу за такими пріоритетними напрямами: 
– активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства та 
при підготовці до уроків за рахунок випереджувальних завдань; 
– упровадження основних принципів емпауермент-педагогіки на уроках 
природознавства та в позакласній роботі з предмета; 
– підвищення свого професійного рівня в міжкурсовий період через 
участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів 
природознавства, конференціях, семінарах обласного та всеукраїнського 
рівнів. 

3. Приділяти увагу: 
– залученню учнів до інтелектуальних змагань природничого 
спрямування; 
– виявленню здібних і обдарованих дітей; 
– формуванню в учнів моделей поведінки, звичок, стилю життя, що 
відповідають потребам сталого розвитку людства. 
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Додаток 1 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Етапи проведення дослідження: 
1.  Підготовчий етап (учень отримує завдання). 
2. Основний етап (ознайомлення з методикою експерименту, опрацювання 

теорії. Проведення експерименту з дотриманням правил техніки безпеки). 
3. Заключний етап (оформлення експерименту та представлення результатів 

роботи вчителю). 
Інструкція для учня: 
1. Повністю дотримуватися порядку виконання експерименту. 
2. Перед початком роботи уважно прочитати опис досвіду, зручно розмістити все 

необхідне: посуд, реактиви. 
3. Ніколи не пити і не їсти речовини, що використовуються під час дослідів. 
4. Слідкувати, щоб маленькі діти не мали доступу до твоєї роботи. 
5. Після закінчення експериментів прибрати робоче місце, вимити руки та 

провітрити кімнату. 
Інструкція для вчителя (як швидко оцінити роботу учня): 
1. Знання основних питань із  теми – 3 бали. 
2. Уміння їх використовувати під час пояснення експерименту – 3 бали. 
3. Дотримання всіх правил безпеки, виконання та оформлення роботи – 4 бали. 
4. Використання фото- та відеоматеріалів, комп’ютерних технологій для 

оформлення своїх робіт – 2 бали. 
 

Додаток 2 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
(деякі цікаві досліди з природознавства, 5 клас)  

(Підготувала Карамалак Н. І.  
учитель природознавства ЗОШ І–ІІІ ступенів № 47) 

Дослід Необхідне 
обладнання 

Проведення досліду Пояснення 

Кулька-
самонадувайк
а 

Пуста пляшка, 
повітряна 
кулька, 
лійка, 
сода – 1 ч. л., 
оцет – 3 ст. л. 

1. Насипаємо у пляшку 
1 ч. л. соди. 
2. Через лійку наливаємо 3 
ст. л. оцту та швидко 
натягаємо кульку. 
3. Міцно утримуємо 
кульку на пляшці, поки 
вона не припинить 
надуватися 

Між содою та оцтом 
відбувається хімічна 
реакція, під час якої 
виділяється 
вуглекислий газ. Він і 
надуває повітряну 
кульку 

Зелена яєчня Миска, 
куряче яйце, 
червона 
капуста, 
каструля, 
склянка, 
ложка 

1. Розбиваємо куряче яйце 
в миску та ложкою 
відділяємо жовток в 
окрему ємність. 
2. Вливаємо сік червоної 
капусти (1 ч. л.) у яєчний 
білок та перемішуємо. 
Щоб отримати сік, слід 
нашинкувати чверть 

Забарвлені соки 
рослин, фруктів та 
овочів діють як 
індикатори на луги та 
кислоти. Так, сік 
червоної капусти в 
нейтральній воді має 
синє забарвлення, у 
кислоті він стає 
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червоної капусти, 
покласти в невелику 
каструлю, залити водою 
та прокип’ятити протягом 
5 хвилин. У результаті 
отримаємо синю рідину, 
яку треба обережно злити 
в склянку. 
3. З’єднуємо білок із 
жовтком та смажимо на 
пательні як звичайну 
яєчню 

червоним, а в лужному 
середовищі – зеленим. 
Білок курячого яйця 
має слабо-лужне 
середовище, тому 
зеленіє при змішуванні 
з капустяним соком 

Тайнопис Папір, 
пензлик, 
молоко, 
свічка, 
запальничка 

1. Намалюйте малюнок на 
папері, використовуючи 
молоко замість фарби. 
2. Дайте малюнку 
просохнути. 
3. Запаліть свічку та 
потримайте папір над 
вогнем (або скористайтеся 
праскою). Малюнок 
проявиться на папері 
коричневим кольором 

Молоко складається з 
білків, які при 
нагріванні спочатку 
згортаються, а потім 
згоряють швидше, ніж 
папір. Завдяки цьому 
малюнок проявляється 
на папері, до того ж ви 
відчуваєте запах, 
характерний для 
паленого білка 

Обмін 
рідинами 

2 склянки, 
олія, 
вода, 
карта, 
тарілка 

1. Налийте в одну склянку 
доверху води, а в другу – 
олію. Як поміняти рідини 
місцями, щоб жодна 
краплина не пролилася? 
2. Для цього поставте 
склянку з олією на тарілку 
для безпеки. 
3. Склянку з водою 
накрийте картою та, 
притримуючи рукою, 
поставте зверху на 
склянку з олією. 
4. Обережно посуньте вбік 
карту, не виймаючи її 
повністю – олія почне 
мінятися місцями з водою. 
5. Посуньте карту назад, 
повністю закривши отвір 
склянки, та роз’єднайте їх. 

Вода та олія мають 
різну густину – олія 
легша за воду при 
однаковому об’єму 
рідин. Коли ви 
поставили воду зверху 
над олією та відсунули 
карту – вода поступово 
витісняє олію нагору, а 
сама падатиме до низу. 
Поверхневий натяг, що 
утворився між 
щілиною, утвореною 
картою та стінкою 
склянок, не дасть 
рідинам розливатися – 
вони обмінюються 
рідинами по краплині 
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Додаток 3 
 

Технологічна карта 
ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК СТРАТЕГІЯ 

 
 
 
 

 

Основне завдання: формування в учнів моделей поведінки, звичок, стилю 
життя, що відповідають потребам сталого розвитку людства. 

 

Порівняння традиційної педагогіки (схема 1) з емпауермент-педагогікою (схема 
2)  

Схема 1 

Зазначена модель традиційного навчання не відповідає дійсності. У цій схемі 
працює лише компонент І, а компоненти ІІ, ІІІ, IV зовсім не  є наслідком його 
реалізації. 

 

Схема 2 

Першим у людини виникає занепокоєння щодо якоїсь проблеми. Вона прагне 
отримати інформацію про шляхи її розв’язання, шукає та знаходить її, приймає 
рішення і діє відповідно до нього. Часто результат породжує мотивацію до нового 
циклу діяльності. Ця модель може бути представлена у вигляді циклу. 
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Ви – учитель сталого стилю життя! 

Навчити людину чогось, не будучи взірцем для наслідування в даному виді 
діяльності, неможливо. Намагайтеся глибше зрозуміти ідеї освіти для сталого 
розвитку і захопитися ними, а також ефективніше організувуйте діяльність учнів. 
Не забувайте наводити приклади з власного життя, причому не обов’язково ті, що 
характеризують вас із найкращого боку. У вас, як і в учнів, завжди є можливість 
самовдосконалення, помилки ж привертють нашу увагу до того, що потрібно в 
собі змінити.  

Основні принципи емпауермент-педагогіки: 

– створення умов для формування 
впевненості у власних силах і можливостях та 
відповідальності за результати навчання; 

– прийняття учнями рішень щодо власного 
стилю життя і їх виконання; 

– забезпечення психологічного комфорту 
учнів під час навчання як за допомогою 
спеціальних прийомів, так і через доступність 
змісту навчання (за принципом вибору кожною 
дитиною тих кроків, які вона хоче і може 
здійснити); 

– створення умов для появи в учнів 
ентузіазму і почуття задоволення від групової й 
індивідуальної роботи та її результатів, що 
досягається, насамперед, завдяки постійному 
позитивному (як за формою, так і за змістом) 
зворотному зв’язку. 

Алгоритм самодослідження 
учнів у різних темах курсу:  

– перший аудит;  
– осмислення проблеми 

(чому це є проблемою для 
мене, мого оточення?); 

– збір інформації щодо 
проблеми та існуючих у світі 
способів її розв’язання; 

– визначення цілей (чого 
хочу досягти?);  

– формування намірів та 
плану дій;  

– реалізація плану;  
– перевірка результатів, 

оцінка;  
– плани на майбутнє 

Аудит – це дослідження 
учнем власних звичок та стилю 
повсякденного життя своєї 
родини щодо 
ресурсозбереження за 
допомогою спеціально 
складеного опитувальника 
(якісний аудит) чи таблиці, що 
заповнюється на основі 
нескладних спостережень чи/та 
вимірювань (кількісний аудит). 
Аудит є способом входження в 
тему, ініціювання дискусії 
учнівського обговорення.  
Набута інформація наближає 
учня до проблеми, яку має 
розв’язувати людство й окремі 
люди, мотивує його на 
отримання інформації та 
подальші дії 

Дії вчителя та учнів під час спільного 
руху (від мети уроку до результатів 
навчання) необхідно: 

- мотивувати наступну діяльність 
- назвати тему уроку або попросити когось 

із школярів прочитати її; 
- якщо назва теми містить нові поняття або 

проблемні питання, звернути на це увагу класу; 
- оголосити очікувані результати за 

текстом підручника або за записом на дошці, 
пояснити необхідне, якщо мова іде про нові 
поняття та способи діяльності; 

- нагадати, що наприкінці уроку ви або 
вони самостійно, під час самоконтролю 
перевірятимете наскільки учні досягли таких 
результатів. Інколи необхідно пояснити, як 
оцінюються досягнення учнів у балах; 

- організувати групову або індивідуальну 
САМОСТІЙНУ діяльність учнів щодо 
засвоєння навчального матеріалу; 

- здійснити рефлексію, підвести підсумки 
уроку. 
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Урок в емпауермент-педагогіці. 
Модельні уявлення 

Етапи 
уроку 

Зміст етапу  Мета  Методи, способи, 
прийоми  

 
М

от
ив

ац
ій

но
-о

рг
ан

із
ац

ій
ни

й 
 

– Введення учнів у тему; 
– формування стійкої 

мотивації – фокусування 
уваги учнів на проблемі чи 
іншій діяльності; 

– актуалізація попередніх 
знань учнів, життєвих 
уявлень і досвіду, їхній 
аналіз та оцінювання; 

– повідомлення теми уроку 
та очікуваних результатів; 

– якщо це не перший урок у 
темі (блоці), що вивчається, 
слід нагадати учням над 
яким розділом (блоком) 
працюємо та яких 
результатів очікуємо 

– Налаштування 
учня на ефективний 
процес пізнання, 
усвідомлення в 
ньому особистої 
зацікавленості, 
навчальних 
результатів своєї 
пізнавальної 
діяльності; 

– розвиток власних 
новоутворень учня 
в його  свідомості, 
емоційно-ціннісній 
сфері  тощо 
 

– Спеціальна форма 
навчального 
дослідження– кількісний 
та якісний аудит; 

– коротка розповідь 
учителя, бесіда, наочний 
метод,  що викликають в 
учнів здивування до 
змісту знань та способу їх 
отримання, підкреслюють 
парадоксальність явищ і 
подій; 

– нескладні 
інтерактивні методи: 
«мозковий штурм», 
«мікрофон», «вправа-
криголам»; 

– інформаційний 
(звернення до різних 
джерел інформації) 
 

 
Д

ія
ль

ні
сн

о-
пр

ак
ич

ни
й 

– Інструктування – 
учитель розповідає 

– учасникам про мету 
вправи чи іншої діяльності, 
правила, послідовність дій і 
кількість часу на виконання 
завдань; запитує, чи все 
зрозуміло;  

– якщо необхідно, 
об’єднання в групи, пари, 
розподіл ролей, інші технічні 
дії учнів (розташування 
меблів, підготовка 
обладнання тощо); 

– виконання завдання. На 
цьому етапі вчитель 
виступає як організатор, 
помічник, ведучий дискусії, 
намагаючись надати 
учасникам максимум 
можливостей для 
самостійної роботи і 
навчання у співпраці один з 
одним; 

– презентація результатів 
виконання 

– вправи групами чи 
окремими учнями 

– Опанування 
учнями змісту 
предмета за 
допомогою 
різноманітних 
методів; 

– обирання дій 
щодо власного 
способу життя 

– Методи роботи з 
підручником; 

– метод виконання 
групових та 
індивідуальних вправ;  

– метод проектів 
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Перевагою підсумкової 
частини є акцент на 
порівнянні намічених цілей 
з остаточними 
результатами. Саме тут 
прояснюється зміст 
проробленого, підводиться 
риска під отриманими 
знаннями і встановлюється 
зв’язок між тим, що вже 
відомо, і тим, що 
знадобиться в 
майбутньому 

 

– Усвідомлення 
учнями, чого вони 
навчилися, 
збагачення власного 
досвіду; 

– визначення рівня 
розуміння та 
засвоєння 
навчального 
матеріалу, 
планування 
реальних кроків для 
його подальшого 
опрацювання та 
застосування; 

– порівняння 
власного 
сприйняття з 
думками, 
поглядами, 
почуттями інших й 
інколи корегування 
певної позиції 
 

– Вербальні; 
– метод рефлексії 
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20 травня 2015 року на базах Богданівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Доманівської 
районної ради та управління освіти Южноукраїнської міської ради проведено обласний 
науково-практичний семінар «Пошуково-дослідницька краєзнавча робота як один із 
напрямів національно-патріотичного виховання учнівської молоді». У роботі семінару 
взяли участь методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники 
методичних об’єднань учителів географії та економіки, учителі географії та економіки. 

Ґрунтовні методичні рекомендації щодо вивчення географії у 
2015/16 навчальному році представили:  

Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст департаменту загальної 
середньої освіти МОН України у своєму виступі акцентував увагу на новій програмі з 
географії, у якій краєзнавчий компонент реалізується окремим уроком і при розгляді 
всього змісту;  

Задорожний Микола Павлович, головний редактор журналу «Географія та 
економіка в рідній школі» проінформував учителів про методичну допомогу, що 
надаватиме журнал щодо реалізації практичного компонента шкільних програм із 
географії на сторінках журналу; 

 Деркач Олег Михайлович, завідувач наукового відділу регіонального 
ландшафтного парку «Тилігульський», директор Південної філії Інституту екології 
Національного екологічного центру України, заслужений природоохоронець України 
проаналізував туристичні ресурси як чинник розвитку території, екологічну ситуацію в 
Миколаївській області та роль шкільного курсу географії у створенні системи 
екологічної безпеки; 

Остроух Віталій Іванович, завідувач редакції навчальної тематики, атласів та карт 
світу Державного науково-виробничого підприємства «Картографія» представив 
сучасні електронні посібники та інтерактивні карти з географії, підкреслив, що 
Миколаївщина має не тільки сучасну географічну карту, а й змістовний атлас; 

Слюсар Ольга Іванівна, методист лабораторії методики суспільствознавчих 
дисциплін МОІППО у своєму виступі звернула увагу на роль географічного 
краєзнавства у формуванні національної самосвідомості учнів, їх територіальної 
ідентичності та патріотизму. 

 
Шкільна географічна освіта у 2015/16  навчальному році 

У 2015/16 навчальному році у 6-му та 7-му класах предмет «Географія» 
вивчатиметься за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. До навчальної 
програми були внесені зміни, пов’язані з розвантаженням змістовної частини, що 
затверджені наказом МОН України від 29 травня 2015 року № 585. Розвантажені та 
доопрацьовані програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.  

Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення 
географії в основній і старшій  школах: 

6 клас – 2 години; 
7 клас – 2 години; 
8 клас – 1,5 години; 
8 клас (поглиблене вивчення) – 3 години; 
9 клас – 1,5 години; 
9 клас (поглиблене вивчення) – 3 години; 
10 клас (рівень стандарту і академічний рівень) – 1,5 години; 
10 клас (профільний рівень) – 5 годин; 
11 клас (рівень стандарту, академічний рівень) – 0 годин; 
11 клас (профільний рівень) – 5 годин. 
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У 2015/16  навчальному році при вивченні географії у 8–11 класах 
використовуватимуться інструктивно-методичні рекомендації 2014/15 навчального 
року та збірники програм, за якими працювали вчителі у минулому навчальному році, а 
саме: 

1) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 
6-11 класи; видавництво «Перун», 2005, 2006 рр.; 

2) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка; 
видавництво «Навчальна книга», 2005 р.; 

3) Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного 
циклу. Географія України, видавництво «Вікторія», 2008 р.; 

4) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи Географія. 
Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010 р. 

Географія 6-го класу (загальна географія) є першим систематичним курсом нового 
шкільного предмета. Програма курсу 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. 

Таким чином, у 6-му класі розпочинається формування загальної географічної 
культури школяра та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають 
основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі 
з різними джерелами географічної інформації. 

У 6-му класі пропонується 8 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов’язково, 
решта – на вибір учителя. Дослідження, що рекомендується виконувати у вигляді 
створення презентації чи розробки міні-проекту (до його виконання можуть бути 
залучені й члени родини учня), виконуються за бажанням учителя та учнів.  

Курс «Географія материків і океанів» 7-го класу є логічним продовженням курсу  
географії 6-го класу й значною мірою спирається на його матеріал. Як і у 6-му класі, на 
вивчення географії материків та океанів передбачено 70 годин (2 години на тиждень), 
6 з яких становлять резерв часу. 

Головною метою вивчення географії у 7-му класі є формування географічних 
знань про природу материків та океанів, їх цілісність і диференціацію, населення та 
його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про 
географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для 
розуміння учнями ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на 
природні умови. 

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 із найважливіших показників якості 
підготовки учнів під час вивчення географії материків та океанів. Програмою 
передбачені також різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких 
здійснюється вибірково – за бажанням учителя та учнів. 

Для ефективного процесу навчання необхідною умовою є використання 
підручника, атласів та географічних карт (стінних, електронних, контурних тощо), так 
як зміст курсу розкривається в чотирьох розділах, а саме: «Загальні географічні 
закономірності», «Материки», «Океани», «Природа материків та океанів і людина», то 
відповідну інформацію можна отримати  за картографічними, енциклопедичними 
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джерелами та використовуючи Інтернет-ресурси https://geografica.net.ua/; 
http://mugachova.blogspot.com/; https://sites.google.com/site; http://geographer.com.ua/ 
тощо.  

У результаті внесених у програму змін у першому розділі вдосконалено структуру 
тем про загальні географічні закономірності. 

У другому розділі змінена послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в 
них. У новій редакції запропоновано вивчення материків у такій послідовності: Тема 1. 
Африка.; Тема 2. Південна Америка.; Тема 3. Австралія.; Тема 4. Антарктида.; Тема 5. 
Північна Америка.; Тема 6. Євразія. 

Відповідно змінена кількість і зміст практичних робіт у кожній темі, тому 
програмний матеріал у поданому розділі можна вивчати й за минулорічними 
підручниками, при відповідній корекції вилучаючи під керівництвом учителя 
позапрограмну інформацію.  

У третьому розділі «Океани» розвантажено  понятійний апарат, уточнено та 
унормовано практичні роботи й географічну номенклатуру. Тому учні під керівництвом 
учителя теж зможуть використати змістовну та методичну складову вищезазначених 
підручників.  

У четвертому розділі  «Природа материків та океанів і людина» відкореговано 
тематичний зміст програмного матеріалу та тему дослідження. 

 
Географічне краєзнавство 

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 України. Як 
і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо 
завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової 
навчального плану) за програмами «Фізична географія своєї області» та «Економічна і 
соціальна географія своєї області». При викладанні географії свого регіону потрібно 
використовувати географічний атлас Миколаївської області «Моя мала батьківщина» 
створений колективом видавництва «МАПА-Київ»; у нагоді вчителям стануть: стінна 
географічна карта Миколаївської області, фізична карта, масштаб 1:200 000 (на 
картоні), інтерактивні карти та електронні посібники. Увесь комплекс  таких посібників 
виготовлено ДНВП «Картографія» та ПрАТ «Інститут передових технологій». 

Перелік посібників, що можуть бути використані при вивчені географії постійно 
оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику МОН України та 
розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua), 
веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). 

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці до 
навчальних занять із географії вчителям надають друковані видання: журнал 
«Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України та газета 
«Краєзнавство. Географія. Туризм». 

 
Турнір юних географів 

Із 2005 року започатковано Всеукраїнський турнір юних географів. Планується й 
надалі проводити такий вид інтелектуальних змагань за правилами, опублікованими в 
журналі «Географія та основи економіки в школі» № 8 за 2005 рік. Наголошуємо, що 
турнір є добровільним командним змаганням, що проводиться на засадах 
самофінансування за кошти установ, які відряджають команди, спонсорів і частково за 
кошти Міністерства освіти і науки України. Оргкомітетом установлюється внесок у 
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певному розмірі за кожного учасника команди та керівника. До оргвнеску включено 
витрати на проживання, харчування, культурну програму та організаційні витрати на 
проведення турніру. За правилами в турнірі беруть участь команди, кожна з яких 
складається із 3–5 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Питання 
ХІ Всеукраїнського турніру з географії, що відбудеться в жовтні 2015 року в м. Луцьку, 
надруковані в журналі «Географія та економіка в сучасній школі» № 5 за 2015 рік.  

Традиційно обласний етап турніру з географії проводитиметься на базі МОІППО 
на початку жовтня 2015 року (орієнтовні питання в додатку). 
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Додаток 
 

ПИТАННЯ XI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ  
ЮНИХ ГЕОГРАФІВ 

1. Улітку 2014 р. у зарубіжних і вітчизняних засобах інформації повідомлялося 
про пластигроменат, знайдений на пляжах Гавайських островів. Із чого складається ця 
речовина? Чому вона привернула до себе увагу? Поясніть причини формування 
пластигроменату та його вплив на різні складові географічної оболонки. Спрогнозуйте, 
чи буде ця речовина цікавою майбутнім поколінням дослідників Землі. 

2. У 90-х роках XX ст. відомий український учений-географ Ф. Д. Заставний, 
аналізуючи геополітичне положення України, виділяв наявні «геополітичні пастки» 
(Крим, Придністров’я, Закарпаття, Одещина, Донбас). Чому вчений так назвав ці 
райони? Які, на вашу думку, проблеми і перспективи їх розвитку? 

3. В Україні є діаспори народів із країн-сусідів. Усі народи сусідніх країн, окрім 
поляків та білорусів, більш компактно проживають біля кордонів «своїх» країн. Одна з 
найдавніших національних меншин України – поляки, розселені переважно в селах 
Житомирської і Хмельницької областей та містах України, а білоруси – у великих 
містах. Поясніть таке розміщення національних меншин на території України. 

4. Опишіть політичну карту світу епохи Великих географічних відкриттів 
(XV-XVII ст.). Які країни ви б запропонували до тогочасної «Великої сімки»? Поясніть 
свій вибір. Який вплив на формування сучасної політичної карти світу мала 
демаркаційна лінія папи Олександра VІ та дві інші лінії поділу встановлені договорами 
між Португалією та Кастилією (Іспанією)? 

5. Четвертинний період є визначальним етапом у формуванні природи на 
території України. Які чинники сприяли цьому? Чому цей вплив є визначальним? 

6. На підставі палеогеографічних реконструкцій доведено, що епохи похолодання 
чергуються з епохами потепління. Однак, думки експертів розділилися: одні вважають, 
що температурний спад уже розпочався і землян чекає льодовиковий період, інші 
пророкують у найближчий час кліматичну катастрофу у зв’язку з глобальним 
потеплінням. Висловте власну думку щодо таких прогнозів учених. 

7. Глобалізація є об’єктом дослідження багатьох сучасних наук. Чи можна вести 
мову про глобалізацію як про якісно новий етап розвитку світового господарства? Яку 
роль можуть відігравати в цьому питанні знання з географії? 

8. Назвіть специфічні ознаки та схарактеризуйте майбутнє белігеративних (від 
лат. веligеrо – вести війну) ландшафтів. Покажіть це на прикладі України. Чи можливе 
раціональне використання белігеративних ландшафтів? 

9. Якість життя визначається сукупністю показників, що відображають 
матеріальне, фізичне, соціальне і культурне благополуччя населення країни (регіону)? 
Як узгоджуються між собою поняття «якість життя населення» та «кількість 
населення»? 

10. У Нікарагуа розпочалася підготовка до будівництва каналу, що сполучить 
Тихий й Атлантичний океани. Нова водна артерія повинна стати альтернативою 
Панамському каналу. Оцініть масштабність цього проекту, назвіть усі його «за» та 
«проти». Які можуть бути екологічні наслідки цієї новобудови? 

11. Для багатьох острівних держав світу внаслідок глобального потепління і 
підняття рівня Світового океану постала проблема евакуації населення та збереження 
суверенітету. Запропонуйте власні шляхи розв’язання цієї проблеми. 

12. «Пустелі – це повзучі катастрофи», – вважає професор із Нью-Йорка Майкл 
Голдсміт. Поки людство мріє про сади на Марсі, пустелі невпинно завойовують Землю. 
Поясніть причини швидкого опустелення територій. Які території на нашій планеті 
можуть стати найближчим часом пустелями? 
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13. Як відомо, річки відіграють особливу роль для посушливих територій, 
зокрема й Степу. Незважаючи на тенденції впродовж останніх років щодо збільшення 
атмосферних опадів на півдні степової зони та зменшення водоспоживання, стік малих 
річок із року в рік зменшується, вони замулюються та міліють, заростають очеретом. 
Поясніть причини цього явища та запропонуйте шляхи поліпшення стану малих річок у 
цій природній зоні. 

14. У другій половині XX ст. інженерами-гідротехніками був підготовлений 
проект сполучення судноплавним каналом Азовського й Чорного морів через Сиваш. 
Але проект не був реалізований. Чи правильним було таке рішення? Доведіть або 
спростуйте його правильність. 

15. Система умовних знаків на картах має свою історію розвитку – від давніх 
карт до сьогодення. Як вони змінилися? Які очікувати зміни в майбутньому? 

16. Google Earth відображає поверхню Землі не так, як на фізичних картах. Які 
карти природи найбільш подібні до цього зображення? Джерелом інформації для карт 
якої тематики може бути ця програма? Наведіть приклади. 

17. Олешківські піски – найбільший у Європі піщаний масив, найбільша пустеля 
в Центральній Європі, єдина піщана напівпустеля Європи... Таку характеристику цього 
регіону України можна почути останнім часом досить часто. Унікальність цього 
природного об’єкта складається з цілого комплексу показників. Назвіть їх. Чим 
насправді є Олешківські піски? Доведіть свою думку. 

18. Відомий учений, дослідник природи Таврійського краю, И. К. Пачоський 
називав степи «лісом догори ногами». Поясніть цей вислів ученого. Охарактеризуйте 
чинники, що зумовили утворення різнотравно-типчаково-ковилових степів на території 
України. Які напрями наукових досліджень И. К. Пачоського не втратили актуальності 
в наш час? 

19. Нещодавно німецькі вчені дійшли висновку, що клімат Центральної Європи 
(у тому числі й України) через 10 років матиме ознаки субтропічного. Як, на вашу 
думку, ці зміни можуть вплинути на економічне й суспільне життя Європи та України? 

20. Усі країни світу поділяються на групи за певними географічними, 
політичними, економічними, соціальними та іншими ознаками. Які зміни відбулися в 
типології держав за останні 25 років? Наведіть приклади переходу країн з однієї 
категорії до іншої. 

21. Як може вплинути на розвиток економічних відносин у світі в цілому та в 
окремих країнах збільшення швидкостей перевезення пасажирів і вантажів залізничним 
транспортом? 

22. Біженці (або утікачі) – особи, які внаслідок військових дій та інших 
непередбачуваних надзвичайних обставин, змушені залишити свою країну або 
місцевість, де вони постійно проживали. Які це можуть бути «непередбачувані 
надзвичайні обставини»? Де і коли, унаслідок чого з’явився цей термін? 
Схарактеризуйте сучасні масштаби проблеми, пов’язаної з біженцями. Чи завжди 
існують способи розв’язання цієї проблеми? 
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Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така підготовка 
учнів, що забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності у сфері 
економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини. Вивчення 
економіки в школі спрямоване на розвиток економічної культури учнів; дозволяє 
навчити їх самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, 
спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища; забезпечує попередню 
економічну підготовку старшокласникам, які продовжать навчання на економічних 
факультетах у вищих навчальних закладах. Перспективні напрями сучасної 
економічної освіти визначено в Державному стандарті базової і повної загальної 
середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 № 1392. Економіка входить в освітню галузь «Суспільствознавство». Усі 
рекомендації щодо вивчення економіки за попередній навчальний рік залишаються 
чинними і для 2015/16 навчального року. 

 
Курс за вибором «Фінансова грамотність» 

Курс за вибором «Фінансова грамотність» упроваджується Міністерством освіти і 
науки України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти за підтримки та у 
співпраці з Університетом  банківської справи НБУ, Національним банком  України та 
проектом USAID FINREP –ІІ («Розвиток фінансового сектору»). Тридцять три 
загальноосвітні навчальні заклади Миколаївської області є учасниками дослідно-
експериментального освітнього проекту. 

Нормативно-правове забезпечення  процесу впровадження курсу «Фінансова 
грамотність» у загальноосвітніх навчальних закладах України: 

1. Наказ  МОНмолодьспорту України від 19.07.2012 № 828 «Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів та 
вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації України на 2012–2019 роки»; 

2. Наказ  МОН від 17.06.2013 № 776 «Про розширення бази для  проведення 
дослідно-експериментальної роботи  «Науково-методичні засади впровадження 
фінансової  грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012–
2019 роки». 

Заходи дослідно-експериментальної роботи:  
1. Участь команди Миколаївської області у Всеукраїнському турнірі юних 

знавців курсу «Фінансова грамотність». 
2. Організація та проведення  літніх таборів. 
3. Проведення регіональних треніг-семінарів. 
4. Здійснення моніторингу розвитку фінансової грамотності та фінансової 

культури учнів, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі, й 
зіставлення його результатів із даними всеукраїнського моніторингу рівня фінансової 
грамотності та фінансової культури населення. 

5. Розроблення навчально-методичних комплексів спецкурсів із фінансової 
грамотності для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів. 

Програмне та навчально-методичне забезпечення курсу за вибором 
«Фінансова грамотність» у старшій школі: 

1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і 
науки України», рукопису підручника з курсу «Фінансова грамотність» (колектив 
авторів за заг. ред. д.е.н. професора Смовженко Т. С.) надано гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України». 

2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
18.09.2014 № 1054 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і 
науки України», рукописам програми з курсу «Фінансова грамотність» на 35 та 
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105 годин  (за заг. ред. д.е.н. професора Смовженко Т. С.) надано гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України». 

3. Інтерактивний електронний посібник «Фінансова грамотність» отримав 
висновок «Схвалено для використання у ЗНЗ» комісією з економіки Науково-
методичної ради з питань освіти (лист ІІТЗО від 28.03.2014 №14.1/12-Г-480). 

Програмне забезпечення курсу за вибором «Фінансова грамотність» у 
початковій школі: 

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано програмам 
для учнів початкової школи підготованих: Рябовою О. Б., Криховець-Хом’як Л. Я, 
Чарторинською Л. І., за загальною редакцією доктора економічних наук, 
проф. Т. С. Смовженко: 

– «Фінансова абетка» для учнів 2 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7119); 
– «Фінансова арифметика» для учнів 3 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-

7118); 
– «Фінансова арифметика» для учнів 3 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-

7117). 
Програмне забезпечення для основної школи: 
Висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» 

комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України 
отримали програми курсів за вибором, підготовані Ткаченко О. В., Довгань А. І., 
Часніковою О. В., Рябовою О. Б., Лапішко З. Я. та іншими за загальною редакцією 
доктора економічних наук, професора Смовженко Т. С.: 

–  «Родинні фінанси» для учнів  5 класу (лист Інституту інноваційних технологій 
і змісту освіти від 29.05.2015 №  14.1/12-Г-328). 

–  «Фінансово-грамотний споживач» для учнів  6 класу (лист Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 №  14.1/12-Г-329).  

– «Фінансова культура» для учнів  7 класу (лист Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти від 29.05.2015 №  14.1/12-Г-330). 

– «Прикладні фінанси» для учнів  8 класу (лист Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти від 29.05.2015 №  14.1/12-Г-331). 

– «Економіка і фінанси» для учнів  9 класу (лист Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти від 29.05.2015 №  14.1/12-Г-332). 

Над чим будемо працювати? 
1. Подальше впровадженням курсу «Фінансова грамотність» у ЗОШ, гімназіях, 

ліцеях, середніх спеціалізованих закладах Миколаївської області, щоб до 2019 року він 
був упроваджений у всіх школах. 

2. Продовжити проведення моніторингу та оцінювання знань з курсу «Фінансова 
грамотність» на основі автоматизованої системи тестування. 

3. Здійснити протягом двох років повномасштабну апробацію новоствореного 
навчально-методичного забезпечення із фінансової грамотності для учнів 2–4 і 
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із відповідним подальшим аналізом її 
результатів.  

4. Продовжити проведення інтерактивних занять з фінансової грамотності в 
літніх таборах. 

5. Провести ІІ Всеукраїнський турнір із фінансової грамотності серед навчальних 
закладів Миколаївської області. 

6. Брати участь у заходах, присвячених проведенню Всесвітнього дня 
заощаджень в Україні та Всеукраїнського тижня фінансової грамотності.  

7. Організувати заходи з підвищення кваліфікації педагогів із питань 
упровадження курсу «Фінансова грамотність» у ЗОШ, гімназіях, ліцеях, середніх 
спеціалізованих закладах Миколаївської області.  
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Турнір юних економістів 
У жовтні 2015 року Миколаївським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти проводитиметься ХІ обласний турнір юних економістів.  
Турнір буде проведено відповідно до вимог «Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 22.09.2011 № 1099. 

До участі в турнірі допускаються збірні команди учнів 9–11 класів із районів та 
міст області або закладів нового типу (по одній команді від адміністративно-
територіальної одиниці). Склад команди – 3–5 школярів. Команда очолюється 
капітаном, який є офіційним представником команди під час проведення турніру.  

 
ПИТАННЯ XI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ  

ЮНИХ ЕКОНОМІСТІВ 
 

Питання для чвертьфіналу та півфіналу турніру: 
1. Де взяти кошти на стартап? 
2. Як пояснити існування волонтерства в економічному світі? 
3. Скільки коштів має виділяти держава на утримання армії? 
4. Як може вплинути відкриття холодного ядерного синтезу на світову 

економіку? 
5. Чи є економічно вигідним для випускників українських шкіл навчатися 

за кордоном? 
6. Чому біткоїни стали грошима? Можливості та загрози криптовалют. 
7. Наявність економічного піратства: які наслідки це має для країни? 
8. Найбагатші та найщасливіші у світі: чому так відрізняються рейтинги? 
9. Чи є економічно виправданим регулювання народжуваності? 
10. Чому люди часто віддають перевагу продукції фаст-фуд, навіть знаючи про її 

шкідливість? 
11. Швейцарський годинник за 700 доларів та китайський за 2 долари показують 

той самий час. Як за цих умов виживає виробництво годинників у Швейцарії? 
12. Які економічні вигоди отримало людство від одомашнення тварин? 
13. «Купуйте українське», або як поліпшити стан торговельного балансу 

в Україні? 
14. Мікроекономічний аналіз кохання з першого погляду. 
15. Як змусити сусіда брати участь у підтриманні чистоти: економічні стимули? 
16. Як можна заробити в Інтернеті? 
17. Пенсійний вік в Україні: збільшувати чи зменшувати? 
18. Як зробити подорожі по світу прибутковими для подорожуючих? 
19. Економіка споглядань: як заробити на красі природи? 
20. Чи є економічні перспективи в книговидавництва? 
Питання на фінал: 
1. Україна, її місце та перспективи в сучасному світовому господарстві. 
2. Чому держава має, фінансувати заклади культури (театри, музеї тощо)? 
3. Кредитні транші від МВФ: ресурси для економічного розвитку чи загроза 

національній безпеці? 
4. Чи можливо в Україні створити свою «силіконову долину»? 
5. Молодіжне безробіття в Україні: способи подолання в сучасних умовах. 
Автори: викладачі ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного 

банку України» (м. Суми), Палєхова В. А. (м. Миколаїв), Олех А. П. (м. Конотоп, 
Сумська обл.). «Географія та економіка в рідній школі», № 5, 2015 р. 

Шкільна академія підприємництва 
У 2013/14 н.р. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти разом з іншими  інститутами післядипломної педагогічної освіти долучився до 
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роботи в українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва – 2», 
загальною метою якого є підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн 
перехідної економіки у виконанні заходів, що мають на меті підвищення рівня освіти і 
професійної кваліфікації суспільства через запровадження підприємницької освіти в 
школі. Конкретними цілями проекту є: розвиток в учнів та вчителів культури 
підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або 
професійній кар’єрі; обмін досвідом у запровадженні в шкільну практику заходів, 
пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості. Кінцевою 
цільовою групою проекту є вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, які прагнуть сформувати в собі вміння втілювати ідеї в життя. 

На сьогоднішній день в області працюють такі клуби «Шкільної академії 
підприємництва – 2»:  

– «Успіх» Миколаївської гімназії № 3 Миколаївської міської ради, що посів 
третє місце в конкурсі «Найкращий логотип шкільного клубу підприємництва» 
серед навчальних закладів України, що є учасниками українсько-польського 
проекту «Шкільна академія підприємництва – 2»; 

– «Фенікс» Миколаївської гімназії № 4 Миколаївської міської ради; 
– Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості»; 
– Первомйської гімназії Первомайської міської ради; 
– Коблевської ЗОШ І–ІІІ ст. Березанської районної ради. 
Зацікавленість до участі в проекті «Шкільна академія підприємництва – 2» 

виявили учні Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської міської ради. Гімназисти 
створили шкільний клуб підприємництва, блог клубу. Їм були надані комплекти гри 
«Кешфлоу», що формує та розвиває підприємницькі здібності.  

Протягом 2014 року в навчальних закладах області впроваджувався освітянський 
проект «Уроки з підприємницьким тлом», який є продовженням українського-
польського проекту «Шкільна академія підприємництва – 2". 

Проект має на меті підвищення рівня економічної грамотності учнів через 
запровадження елементів підприємницької освіти в школі не тільки на уроках 
економіки чи основ підприємницьких знань, а й у рамках інших шкільних предметів: 
української і світової літератури, рідної та іноземної мов, хімії, біології, фізики, 
інформатики, історії географії, економіки тощо.  

Участь у проекті взяли 16 учителів географії  Миколаївської області, які 
розробляли уроки географії з підприємницьким тлом. За результатами роботи 
учасників проекту наприкінці 2014 року надруковано книжку з методичними 
рекомендаціями про організацію інтегрованих уроків «із підприємницьким тлом» та 
взірцевими конспектами таких уроків. 

09 грудня 2014 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулася підсумкова конференція педагогічної спільноти 
Миколаївщини в рамках українсько-польського проекту «Уроки з підприємницьким 
тлом».  

На конференції були присутні координатори проекту: 
– Республіки Польща – Ева Бобінська (Осередок розвитку освіти); 
– України – Роман Шиян та Мирослава Товкало (Львівський інститут 

післядипломної педагогічної освіти). 
У ході конференції автори уроків поділилися тими новими власними ідеями, які 

були реалізовані в конспектах уроків саме з метою формування в учнів ключових 
компетенцій, серед яких виокремлюється компетенція ініціативності та 
підприємливості. 

У 2015/16 н.р. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти разом з іншими  інститутами післядипломної педагогічної освіти продовжить 
роботу в українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва – 3». 
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10 травня 1871 року у Франкфурті-на-Майні був підписаний мирний договір між 
Німеччиною і Францією: закінчилася франко-пруська війна. Франція втратила дві 
найрозвинутіші області – Ельзас і Лотарінгію, мала виплатити 5 млрд. франків 
контрибуції. Це була блискуча перемога Німеччини і тому на урочистому засіданні 
рейхстагу в червні 1871 року німецькі (пруські) генерали пихато усміхалися, чекаючи 
подяк і нагород від кайзера Вільгельма і канцлера Отто фон Бісмарка. Шквал овацій 
супроводжував виступ кайзера, але вже перші слова, сказані Бісмарком, привели 
генералів у шок і ступор: «Цю війну виграли не генерали, війну виграли німецькі 
вчителі...». Коли після засідання канцлера спитали, що він мав на увазі, той відповів 
питанням на питання: «А хто виховав молодих солдат-патріотів, навчив німецьких 
юнаків любити Німеччину і кайзера? Хто навчив їх розраховувати точність гарматних 
залпів, ураховувати рельєф місцевості при побудові  мостів і переправ, надавати 
допомогу пораненим та скористатися цими знаннями і вміннями на війні?». Так 
143 роки тому німецький канцлер оцінив вплив професійної компетентності педагогів 
на учнівські компетенції та їх діяльнісний результат. Продовжуючи висновок канцлера, 
підкреслимо, що, формуючи і розвиваючи учнівські компетенції, учитель сам 
піднімається на вищу сходинку професіоналізму і творчості, яка є необхідною 
складовою його праці, без неї неможливий педагогічний процес. Творчість педагога 
специфічна за своєю суттю. Учитель дає науковим фактам, відкриттям, дослідженням, 
теоріям нове життя, відкриваючи їх для учнів. Творчість – необхідна умова 
становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття його як 
особистості, вона формує педагогічний талант учителя. 

Виступаючи на загальних зборах НАПН України 30 жовтня 2014 року, Кремень 
В. Г. підкреслив, що сучасна українська освіта розвивається в умовах глобальних 
цивілізаційних викликів, тому її завдання і виміри її якості мають  бути переосмислені, 
переоцінені та зорієнтовані на розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні 
викликам часу. На думку академіка, освіта має формувати самостійну, самодостатню, 
інноваційну особистість, здатну проектувати своє майбутнє. Отже, центральною 
фігурою в модернізації освіти, реформуванні освітнього процесу має стати вчитель-
дослідник, учитель-лідер як педагог нової формації, для якого характерні: 

– високий рівень моральної свідомості, загальної культури; 
– постійний пошук оптимальних педагогічних рішень; 
– творчий стиль мислення, творча фантазія, розвинена уява; 
– здатність бачити проблему; 
– уміння інтерпретувати, виявляти суперечності; 
– прагнення досягти ефективного результату за конкретних умов праці. 
Практика показує, що більшості випускників вищих навчальних закладів, які 

працюють у школах, притаманні риси, перераховані вище, але не всі вони стають 
творчими педагогами з відповідною результативністю праці. На наш погляд, 
основними умовами перетворення діяльності вчителя у творчість є: 

– усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі; 
– усвідомлення сутності, значення і завдань власної педагогічної діяльності, її 

мети; 
– сприйняття вихованця як особистості в педагогічному процесі; 
– бачення педагогічного процесу як цілісного явища, центральне місце в якому 

належить особистості учня. 
Важливим фактором становлення творчого вчителя можна назвати і вміння 

забезпечити відповідний результат навчання, що вимірюється рівнем: 
– історичної освіченості учня; 
– історичної пам’яті учня; 
– сформованості історичної свідомості учня; 
– розвитку пізнавальних можливостей школярів; 
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– розвитку предметних компетентностей учнів; 
– вихованості й загальної культури особистості. 
Процес навчання, як правило, зорієнтований на кінцевий результат, у 

відповідному рівні якого зацікавлені і педагог, і учень. Проте на особистісний характер 
учасників навчального процесу впливають різні фактори: 

 
Учень Учитель 

– Особиста зацікавленість предметом, 
рівень компетентності; 

– ставлення близьких людей до 
результатів навчання; 

– вплив результатів навчання на 
майбутню кар’єру; 

– складність засвоєння предмета; 
– особливості мікроклімату в класному 

колективі; 
– громадянська позиція учня, готовність 

до діяльності; 
– особисте ставлення до педагога 

– Професійна компетентність; 
– професійні інтереси; 
– IQ учня та його особисте сприйняття 

предмета навчання; 
– соціальна  значимість суспільних 

дисциплін. Їх наукове, виховне та 
прикладне значення; 

– можливість впливу на вибір учнем 
майбутньої професії; 

– суспільна оцінка результатів навчання; 
– громадянська позиція педагога 

 
Аналіз мотиваційних факторів свідчить, що результативність навчання, рівень 

сформованості учнівських компетенцій залежить від професійної компетентності 
педагога, його вміння перетворювати навчання на творчий і результативний процес. 
Проблема творчості вчителя та учня як єдиного цілого виступає пріоритетом 
вітчизняної педагогіки. Науковцями Інституту педагогіки НАПН України проведені 
моніторингові дослідження щодо рівня творчого потенціалу вчителів, отримані дані 
дають змогу виокремити три групи педагогів: 

1-а – педагоги з високим рівнем професійної компетентності і, відповідно, 
високою результативністю: 

2-а – педагоги, які прагнуть результативності, але брак досвіду і знань створюють 
певні труднощі; 

3-а – педагоги, які працюють формально, скептично ставляться до новацій. 
Отримані результати вимагають диференційованого підходу до організації всіх 

трьох видів післядипломної освіти: формальної, неформальної, інформальної. 
Основу формальної післядипломної освіти педагогічних кадрів складають курси 

підвищення кваліфікації при МОІППО. Методисти лабораторії при складанні 
навчальних планів орієнтуються на новітні наукові дослідження та відкриття, що 
означає: 

– зміну пріоритетів на користь самостійної моделюючої діяльності (лекція → 
семінар → модель навчального заняття); 

– розвиток ІКТ-компетентностей слухачів курсів; 
– виявлення творчих учителів і таких, хто потребує методичної допомоги; 
– конструювання регіонального компонента історичних знань. 
При проведенні практичних занять і організації групової роботи об’єднуємо у 

структурні одиниці педагогів із різним рівнем підготовки, що сприяє: 
– обміну досвідом роботи; 
– пошуку результативних форм роботи з учнями; 
– освоєнню нових педагогічних технологій; 
– опорі на нові знання з педагогіки, дидактики, психології. 
Про результативність такої організації курсів підвищення кваліфікації свідчать: 
– зростання кількості педагогів, які беруть участь у різних формах 

інтелектуальних учительських змагань; 
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– розширення числа учасників Літньої школи педагогічного досвіду; 
– поява нових імен серед учителів, чиї учні стають переможцями і лауреатами 

учнівських інтелектуальних змагань. 
На жаль, сьогодні існує декілька факторів, що гальмують ріст педагогічної 

майстерності значної частини суспільствознавців. Один із них – проходження курсів 
підвищення кваліфікації в заочній (індивідуальній) формі представниками 2-ї та 3-ї 
груп педагогів. Не маючи можливості ознайомитися з перспективним педагогічним 
досвідом, передовими освітніми технологіями при проходженні курсів, вони працюють 
за старими методиками, не орієнтуються на особистісний та компетентнісний підходи у 
викладанні. Такі вчителі незнайомі з новими теоретичними дослідженнями з історії, 
орієнтуються на застарілі факти і погляди. Вказані недоліки впливають на 
результативність праці, тобто на рівень навчальних досягнень учнів та їх 
компетентність. Якщо проаналізувати результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з історії у 2013/14 навчальному році, то доводиться констатувати, 
що вчителі Арбузинського, Врадіївського, Доманівського, Єланецького, 
Казанківського, Кривоозерського районів не підготувати жодного призера. У 
2014/15 навчальному році без позитивних результатів залишилися Снігурівський,  
Жовтневий, Єланецький, Врадіївський, Арбузинський райони. Учні шкіл 
Казанківського району взагалі не брали участі в олімпіаді з історії. 

Ще більш вражаючими щодо рівня навчальних досягнень учнів виявилися 
результати ЗНО – 2014 з історії України: 200 балів отримали 4 учні, від 190 до 199 – 
16 учнів (при 228 учителях-методистах і старших учителях), яких відносимо до 
категорії творчих учителів із високою результативністю педагогічної праці. На наш 
погляд, існує проблема з обнародуванням результативності роботи вчителів-
суспільствознавців за відповідний період. Показником результативності могли б 
слугувати курсові роботи при умові відповідального ставлення до їх виконання. 
Мається на увазі, що районні (міські) методичні кабінети (центри) формують 
перспективні плани проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації на 
5 років. Протягом цього терміну вчитель працює над проблемною темою, що включає 
науково-теоретичні, психолого-педагогічні, дидактичні компоненти й узагальнює 
матеріали у вигляді курсової роботи. У зв’язку з оптимізацією методичних служб така 
форма організації підвищення кваліфікації є особливо важливою, вона тісно пов’язана з 
самоосвітою педагогів і поєднує формальну та інформальну післядипломну освіту. 
Матеріали, напрацьовані протягом 5-ти років, можуть стати основою творчої роботи, 
що подається кваліфікаційній комісії при присвоєнні звання «Учитель-методист». 

Різноманітні практичні заняття зі слухачами курсів підвищення кваліфікації 
стають результативними тоді, коли знаходять своє продовження в роботі методичних 
об’єднань. Це стосується, насамперед, пошуку найефективніших форм організації 
навчального процесу щодо формування учнівських компетенцій. Аналіз творчих 
доробок учителів-експериментаторів (творча група проекту «Вплив професійних 
компетентностей педагога на формування учнівських предметних компетенцій») 
показав, що ряд учителів має проблеми щодо формування аксіологічної 
компетентності. На курсах учителів історії при ОІППО проводилися відповідні 
практичні заняття. Наведемо приклад організації такої роботи. Учительська аудиторія 
ділиться на групи по 2–3 особи, кожна з яких отримує завдання: 

– ознайомитись із біографією та напрямами діяльності історичної особи; 
– визначити позитивне в діяльності цієї людини; 
– які проблеми для суспільства, держави, людства виникли в результаті 

діяльності цієї історичної особи?; 
– які методичні прийоми використаєте Ви на уроці для ознайомлення учнів із 

даною особою? 
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У ході заняття стає зрозумілим, що кращий результат досягається при 
практикуванні «історичного інтерв’ю» з особою, чию діяльність потрібно оцінити. Зі 
звітів про роботу районних методичних об’єднань учителів історії за 
2013/14 навчальний рік, поданих до засідання науково-методичної ради (жовтень 
2014 року), дізнаємося, що таку форму роботи взяли на озброєння 14 м/о. Правильність 
вибору наведеної методики підтвердилась на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
історії. Учасникам були запропоновані завдання – узяти інтерв’ю у П. Сагайдачного, 
Н. Махна, А. Шептицького й оцінити їх внесок в історію. 92 % учнів справились із 
завданням, правильно сформулювали запитання інтерв’ю і зробили відповідні висновки 
про роль вказаних історичних осіб в історії України. 

Одним із напрямів розвитку творчого потенціалу вчителів стала участь істориків 
у семінарах, тренінгах, конкурсах, що проводять громадські організації України, 
Європи, світу для українських освітян. Історики області співпрацюють з асоціаціями 
«Нова доба», «Єврокліо», «Вчителі за демократію і партнерство», «Ткума» та багатьма 
іншими. Набуваючи новий досвід у такій співпраці та піднімаючись на нову сходинку 
творчості, учителі області діляться набутим із колегами на обласних, міських, районних 
педагогічних заходах, поєднуючи неформальну освіту з формальною та інформальною. 
Серію семінарів-тренінгів провели: Більченко О. В. («Історія прав людини»), 
Варшавська М. Ю. («Історія багатокультурна»), Коваль А. Г., Пишна Л. В., Данилова 
К. М. («Історія Холокосту»). У наукових збірниках українських вищих навчальних 
закладів друкуються дослідження Коваля Г. П. Творчість учителя, його прагнення до 
вивчення і дослідження нових сторінок історії незмінно знаходить своє продовження в 
діяльності учнів. Призерами міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів 
учнівської творчості неодноразово ставали учні Більченко О. В., Варшавської М. Ю., 
Данилової К. М., Пишної Л. В., Коваль А. І., Поспєлової Л. М., Мельничук Т. А. Однак 
частина районних методичних кабінетів, методичних об’єднань недостатньо працює 
над розвитком творчого потенціалу істориків та розповсюдженням кращого досвіду 
щодо формування професійної компетентності педагогів, що негативно впливає на 
формування учнівських предметних компетенцій. Учні навчальних закладів 
Казанківського, Врадіївського, Жовтневого, Березнегуватського, Вознесенського, 
Веселинівського районів не беруть участі в конкурсах, турнірах, інших видах 
інтелектуальних змагань. 

Творчий, ініціативний педагог виховує творчих і ініціативних учнів, про що 
свідчать предметні турніри. Якщо в попередні роки у ІІІ етапі турніру юних істориків 
брала участь одна команда, то за останні три роки – по дві. Учасниками і призерами (ІІ і 
ІІІ місце) І Всеукраїнського турніру юних філософів і релігієзнавців стали 2 команди – 
Першої української гімназії ім. М. Аркаса (керівник Корсун М. А.) і Первомайської 
гімназії (керівник Качуровська Л. В.). 

Кожен новий навчальний рік ставить перед педагогами і учнями нові задачі, 
породжує нові проблеми. Основна проблема  2015/16 навчального року – перехід на 
нові програми і підручники учнів 7-х класів. Учителі повинні взяти до уваги, що 
навчальна програма дещо змінена і доповнена, про що свідчить інструктивний лист 
Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів освітньої галузі 
«Суспільствознавство» у 2015/16 навчальному році. Зупинимося на деяких аспектах 
листа. 

1. У 2015/16 навчальному році діючим є варіант програми, розміщений на сайті 
МОНУ під таким заголовком:  

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 
Історія України. Всесвітня історія 

5–9 класи 
(є чинною у 2015/16 навчальному році). 
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2. У п’ятих класах чинними одночасно можуть бути дві програми залежно від 
наявності підручників – «Історія України. Вступ до історії» (К., «Перун», 2005) та 
«Історія України» (Вступ до історії) (К., вид. дім «Освіта», 2013). 

3. Учні 6-го класу вивчатимуть історію за програмою «Всесвітня історія. Історія 
України» (К., вид. дім «Освіта», 2013). 

4. Учні 8–9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня 
історія. 5–9 класи» (К., «Перун», 2005). 

5. Учні 10–11 класів навчатимуться за програмами «Історія України. 10–11 кл.», 
«Всесвітня історія. 10–11 кл.» (К., Поліграфкнига, 2010) зі змінами, внесеними у 
2014 році. 

6. Учні 7-го класу вивчатимуть історію за оновленою програмою, розміщеною на 
сайті МОНУ і згадувану вище. Її особливість полягає в тому, що замість терміну 
«Київська Русь» введено термін «Русь-Україна», що більше відповідає історичним 
дослідженням (див. журнал «Історія і суспільствознавство в школах України», за 
2014 рік, №№ 1, 2, 3 за 2015 рік). 

Не переказуючи змісту листа МОНУ, вважаємо за необхідне підкреслити наступні 
новели: 

1. Надання вчителеві можливості обирати тему практичного заняття самостійно, 
ураховуючи наявну документальну базу. 

2. Урахування наслідків хрещення Руси-України у 860 р. князем Аскольдом. 
3. Характеристика руської культури як складової тогочасної європейської 

культури. 
4. Вилучення з програми оглядових уроків. 
5. Зміна тем практичних занять із всесвітньої історії у 7 класі. 
6. Нова послідовність вивчення навчального матеріалу в деяких темах. 
У зв’язку з наведеними змінами в програмі вважаємо за необхідне підкреслити 

важливість складання календарних планів самостійно, що дасть можливість 
засвоїти відповідні новели програми. Радимо відмовитися від друкованих різними 
видавництвами календарних планів, оскільки вони не враховують:  

– рівень підготовки ваших учнів; 
– авторство підручника, за яким ви працюєте, і його відповідність програмі. 
Навчальна програма з історії, інструктивно-методичний лист МОНУ 

підкреслюють, що метою шкільної історичної освіти є виховання особистості, яка 
визнає загальнолюдські та національні цінності, відповідального громадянина України 
з високим патріотичним почуттям приналежності до власної країни, її історичних 
цінностей, здатного порозумітися з іншими людьми задля збереження миру і спокою у 
світі. Підростаюче покоління має любити і поважати свій народ, пам’ятати минуле і 
дбати про майбутнє, гордитися європейським вибором України. Ураховуючи, що 
шкільні підручники з історії, зокрема длz 7-го класу, зорієнтовані на патріотичну 
складову, радимо при викладанні використовувати матеріали методичного апарату 
підручника «Всесвітня історія. 7 клас» автора Щупака І. Я. Його особливість полягає в 
тому, що події, факти, досягнення, пам’ятки культури подаються в синхронному 
порівнянні «Європейський приклад – Українські здобутки». 

Стануть у пригоді вчителеві історії, який працюватиме у 7 класі, дві статті 
Н. Гупана: 

– «Деякі суперечності змісту шкільного навчального курсу «Історія України» 
(7 клас)» («Український педагогічний журнал», № 1, 2015); 

– «Підручник, з яким цікаво працювати...» («Історія і суспільствознавство в 
школах України», № 4, 2015). 

Доводимо до відома істориків, що завдання до всіх видів інтелектуальних 
учнівських змагань будуть зорієнтовані на оновлену програму з історії без 
урахування змісту окремих підручників. 
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2015/16 навчальний рік розпочнеться, крім свята Знань, одною з найзнаменніших 
дат в історії людства – прогресивний світ відзначатиме 70річчя завершення Другої 
світової війни. Україна має свої трагічні виміри воєнних лихоліть. Прямі людські 
втрати України становлять біля 9-10 мільйонів осіб. Економічні втрати склали понад 
285 млн. карбованців. Війна показала справжнє обличчя нацизму, тодішніх 
тоталітарних режимів. Хочеться вірити, що ми, українці, будемо відзначати цю дату в 
умовах миру і стабільності. 

2015 рік – рік тисячоліття вшанування пам’яті князя Київського Володимира 
Великого. Також в Україні розпочато підготовку до відзначення 150-річчя з дня 
народження Михайла Грушевського, видатного історика і політичного діяча. 

У зв’язку з відзначенням знаменних дат, а також з урахуванням поточної 
вчительської діяльності рекомендуємо районним (міським) методичним об’єднанням 
учителів історії включити до плану роботи такі питання: 

1. На виконання Указу Президента України «Про заходи з відзначення у 
2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни» активізувати роботу з військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді: 

1.1 Провести в перший тиждень вересня урочисті лінійки, уроки мужності, 
лекції, тематичні уроки, присвячені завершенню війни. 
1.2 Оновити експозиції шкільних музеїв, доповнити їх матеріалами про 
подвиги учасників АТО. 
1.3 Провести круглі столи з проблеми війни, залучивши учасників АТО, 
волонтерів. 

2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 
2015 року № 598-р: 

2.1 Провести на другий тиждень вересня тематичні уроки, лекції, бесіди, 
присвячені життю і діяльності Володимира Великого. 
2.2 Провести круглі столи за участю вчителів історії, богословів, 
громадськості, спрямовані на відзначення державотворчої політики князя, 
вплив його політики на міжнародний імідж Руси-України. 

Вересень 2015 р. 
3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 червня 

2015 року № 586-р розробити районні (міські) заходи для вчителів і учнів щодо 
відзначення 150-річчя від дня народження Грушевського М. С. 

3.1 Запланувати проведення педагогічних читань, конференцій, присвячених 
М. С. Грушевському. 

І півріччя 2016 р. 
3.2 Провести в загальноосвітніх закладах тематичні тижні, присвячені 
діяльності М. Грушевського. 

Керівникам РМО необхідно: 
1. Включити в плани роботи підготовку районних команд до участі в турнірах 

юних істориків та юних філософів-релігієзнавців. 
Протягом І півріччя 

2. Заслуховувати на засіданнях МО звіти вчителів, які претендують на звання 
«Учитель-методист» та «Старший вчитель». 

Постійно  
3. Залучати творчих учителів до надання шефської допомоги молодим 

спеціалістам. 
Постійно  
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4. Розвивати співпрацю з науковими установами, громадськими організаціями 
щодо поліпшення якості історичної освіти, розвитку педагогічної майстерності 
вчителів. 

Постійно  
5. Вчасно інформувати членів методичного об’єднання про проведення районних 

(міських), обласних та всеукраїнських педагогічних заходів. 
Постійно 

Лабораторія методики суспільствознавчих дисциплін визначає днем проведення 
консультацій з актуальних проблем викладання історії вівторок, етики – 2-гу і 3-ю 
середу місяця, організації і змісту методичної роботи з педагогічними кадрами – 
четвер. 
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Додаток 1 
Педагогічна свобода – основа розвитку творчого потенціалу педагога 
(звернення учасників ІІІ Всеукраїнської школи методичного досвіду до 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії  
педагогічних наук України, освітян області) 

18–20 червня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти працювала ІІІ Всеукраїнська школа методичного 
досвіду «Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів» (далі – 
Школа). 

Основними напрямами Школи були такі: 
– шкільна суспільствознавча освіта: європейські стандарти та пошуки нової 

методології навчання; 
– професійний розвиток педагогів-суспільствознавців в умовах цивілізаційних 

викликів; 
– контроверсійні питання змісту суспільствознавчої освіти; 
– проектування сучасних моделей навчальних занять з історії та правознавства; 
– особливості організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 

2015/16 навчальному році. 
У роботі Школи взяли участь керівники районних (міських) методичних 

об’єднань учителів історії та суспільствознавства, методисти районних методичних 
кабінетів (науково-методичних центрів), методисти ОІППО, учителі історії 
Миколаївської області (усього 120 осіб). 

Учасники Школи відзначили, що в сучасних умовах розбудови українського 
суспільства гостро постає проблема підвищення якості шкільної історичної освіти, 
зростають вимоги до вчителів-суспільствознавців, їх громадянської позиції, 
персональної відповідальності за організацію та результати навчально-виховного 
процесу. Сучасна освіта має ефективно прищеплювати прогресивні та перспективні 
цінності й життєві пріоритети, що сприятимуть успішній орієнтації підростаючого 
покоління в інформаційному знаннєвому суспільстві періоду невпинної глобалізації. 
Молоді потрібно давати сучасну світоглядну підготовку, формувати в неї громадянську 
позицію, почуття національної єдності, патріотизм, відповідальність за власну долю та 
майбутнє України. Реалізація зазначених завдань неможлива без діалогу вчителів-
практиків, науковців, керівників освіти задля вироблення єдиної стратегії розвитку 
суспільствознавчої освіти в Україні. 

Учасники Літньої школи звертаються до: 
1. Міністерства освіти і науки України: 

– учителі історії та суспільних дисциплін Миколаївщини підтримують курс 
МОНУ щодо надання педагогічної свободи вчителям, які беруть на себе 
відповідальність за користування цією свободою задля розвитку 
суспільствознавчої освіти в Україні; 

– учительська спільнота Миколаївщини вважає, що з наданням педагогам 
права вибирати підручники для забезпечення якісного навчального процесу 
необхідно надати можливість вибору і навчальних програм у 5–9 класах; 

– суспільствознавці просять вернути в інваріантну частину навчальних планів 
світський курс «Етика», що сприятиме моральному, громадянському і 
патріотичному вихованню підростаючого покоління. Саме на уроках етики 
учні знайомляться з поняттями «подвиг», «герой», «патріот», «громадянська 
відповідальність». Змістовий і виховний компоненти курсу «Етика» 
запобігають появі манкуртизму серед молоді. 

Учителі суспільних дисциплін чекають від Міністерства освіти і науки України у 
2015/16 навчальному році: 

– Концепцію суспільствознавчої освіти; 
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– чіткий перелік програм профільних курсів за вибором; 
– варіативні програми для 5–9 класів; 
– збереження методичних служб як основного порадника вчителів, що 

забезпечує  професійний розвиток і творче зростання педагогів. 
2. Національної академії педагогічних наук України та Інституту педагогіки 

НАПП України: 
– розробляти, апробувати та впроваджувати в практику роботи навчальних 

закладів інноваційні педагогічні технології, орієнтуючись на суспільні 
потреби і запити; 

– розширювати кількість експериментальних майданчиків на базі навчальних 
закладів для апробації навчально-методичної літератури; 

– практикувати кураторство підрозділів НАПН України, Інституту педагогіки 
НАПН України над обласними науково-методичними установами; 

– вивчати та впроваджувати в практику роботи освітянських установ України 
кращий європейський досвід. 

3. Методичних служб області, керівників методичних об’єднань: 
– ознайомити з рекомендаціями Літньої школи освітян області; 
– долучати творчих учителів до розроблення навчально-методичного 

забезпечення регіонального компонента суспільствознавчої освіти; 
– сприяти участі педагогів регіону в інтелектуальних учительських змаганнях, 

зокрема конкурсі «Учитель року»; 
– заохочувати педагогів до самоосвіти, організовувати творчі звіти вчителів, 

які атестуються; 
– упроваджувати в практику роботи методичних об’єднань та проблемних 

семінарів майстер-класи, методичні діалоги, навчальні тренінги, дискусійні 
панелі, авторські майстерні; 

– брати участь в експертизі й апробації сучасних навчально-методичних 
комплексів; 

– сприяти діяльності обласної школи для обдарованих дітей. 
4. Учителів-суспільствознавців: 

– забезпечити якісну реалізацію Державного стандарту суспільствознавчої 
освіти шляхом запровадження в навчально-виховний процес сучасних 
освітніх технологій та ІКТ; 

– із метою якісного забезпечення змісту освіти практикувати системне 
використання на уроках різноманітної джерельної бази та засобів навчання;  

– звернути увагу на відповідальне ставлення до якісної самоосвіти, що є 
важливим фактором забезпечення результативності сучасної освіти; 

– долучатися до активного обговорення навчальних планів і програм, 
навчально-методичної літератури, використовуючи сучасний інформаційний 
простір; 

– уважати обов’язковим складником роботи вчителів участь у різних формах 
методичної роботи, що сприятиме розвитку творчості та результативності 
роботи педагога. 

 
Додаток 2 

Олімпіадні завдання з історії 2015 року 
11 клас 

1. Історики, описуючи воєнні конфлікти, часто використовують різні 
характеристики. Ми знаємо терміни «сидяча війна», «дивна війна», «зимова війна». 
Про які події йдеться? Визначте їх хронологічні рамки, підсумки та значення. (12 б.) 

2. Аушвіц, Собібор, Дахау, Бабин Яр, Богданівка. Що об’єднує ці назви? (10 б.) 
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3. Період хрущовської відлиги (1953–1964 рр.) характеризується істориками як 
період десталінізації в суспільно-політичному житті України. Назвіть не менше 5-ти 
напрямів десталінізації, розкрийте їх суть одним реченням. (10 б.) 

4. Відомий державний діяч Бісмарк висловив думку про те, що «війни виграють 
не генерали, війни виграють шкільні вчителі». Як Ви вважаєте, чому виникла така 
думка і на чому вона ґрунтувалась? (15 б.) 

5. Установіть відповідність: (8 б.) 
1) П. Куліш   А.  Псевдонім М. Вілінської 
2) І. Карпенко-Карий Б.  Автор вірша «Ще не вмерла Україна» 
3) Марко Вовчок  В.  Автор першого українського історичного роману 
4) П. Чубинський  Г.  Псевдонім одного із братів Тобілевичів 

      Д.  Автор першої української соціальної драми 
6. У історії кожної держави є знакові події. Для України такими були 1648–1657 

рр. та 1917–1920 рр. Що об’єднує ці події, яке їх значення в історії України? (10 б.) 
7. Дайте історичну та моральну оцінки участі СРСР спільно з Німеччиною у війні 

проти Польщі. (10 б.) 
8. Політика «рейганоміки» спиралась на 10 головних ідей. Заповніть відповідну 

таблицю: (20 б.) 
Головні ідеї рейганоміки Фактичні результати виконання 

1...  
2...  
3...  
.....  
10...  
 
9. Установіть хронологічну послідовність подій: (6 б.) 

А. «Кресовий закон», запровадження двомовних шкіл на українських землях 
Польщі; 
Б. Утворення Української військової організації; 
В. Пацифікація; 
Г. Утворення ОУН. 

10. Установіть хронологічну послідовність: (8 б.) 
А.  Корсунь-Шевченківська битва; 
Б. Проголошення Акта відновлення Української держави; 
В. Операція «Вісла»; 
Г. Початок ІІ світової війни; 
Д. Возз’єднання Закарпаття з УРСР; 
Е. Початок Великої Вітчизняної війни; 
Ж. Депортація кримсько-татарського народу; 
З. Завершення вигнання нацистів з України. 
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10 клас 
1. У історичній науці побутує думка, що початок 1917 р. став «другою весною 

народів»: (10 б.) 
А. Коли була перша весна народів і як вона вплинула на Україну? 
Б. У чому історичне значення «другої весни народів»? 

2. Установіть відповідність між українськими політичними партіями і їх лідерами: 
(4 б.) 

1) Українська партія соціалістів-федералістів; А) Петлюра, Винниченко; 
2) УСДРП; Б) Грушевський, Голубович; 
3) УПСР; В) Шемет, Липинський; 
4) Українська демократично-хліборобська 
партія. 

Г) Єфремов, Дорошенко. 

3. Розкрийте суть понять: (6 б.)  
А. Геополітика   Г. Соборність 
Б. Сепаратизм   Д. Українська ідея 
В. Асиміляція   Є. Масонство 

4. Викресліть одну зайву позицію та поясніть свій вибір: (12 б.) 
В. Хортицька, Азовська, Чортомлицька, Олешківська, Задунайська; 
Г. Макаренко, Грушевський, Винниченко, Петлюра, Швець; 
Д. В. Ульянов, Й. Сталін, Л. Троцький, В. Молотов; 
Е. Аболіціоністи, гомстеди, скаути, піонери; 
Ж. Сипаї, тайпіни, карбонарії, мамелюки; 
З. Е. Катеринослав, Херсон, Кам’янець-Подільський, Олександрівськ; 

5. Ви – науковець, якому треба підготувати наукову доповідь на тему «Віденський 
конгрес: погляд через призму століть». Складіть розширений план доповіді. (15 б.) 

6. Укажіть території, що ввійшли до вказаних держав після Першої світової війни: 
(8 б.) 

А. Королівство СХС    Б. Румунія 
1. Сербія    5. Хорватія 
2. Словенія    6. Чорногорія 
3. Трансільванія   7. Бесарабія 
4. Буковина    8. Південна Добруджа 

7. Які проблеми прагнув розв’язати Петро Столипін, запроваджуючи аграрну 
реформу? (8 б.) 

8. Які історичні особистості Нового часу мали найбільший вплив на розвиток 
європейських держав? Назвіть 3 імені, свій вибір обґрунтуйте. (15 б.) 

9. Укажіть прізвища представників молодого покоління українських істориків 80–
90х рр. ХІХ ст.: (6 б.) 

1. О. Єфименко;   4. Д. Яворницький; 
2. А. Кримський;   5. Д. Багалій; 
3. Ю. Шимановський;   6. О. Ляпунов. 

10. У кожної країни світу існували свої шляхи подолання проявів світової 
економічної кризи. Проаналізуйте шляхи подолання цих проявів у Великій Британії. 
(10 б.) 
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9 клас 
1. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики 

ситуації в Правобережній Україні доби «Руїни»? (4 б.) 
А. Ініціювання І. Виговським Гадяцького договору; 
Б. Укладення Ю. Хмельницьким і московським урядом Переяславських статей; 
В. Прийняття турецького протекторату гетьманом Петром Дорошенком; 
Г. Чорна рада в Ніжині; 
Д. Укладення між Османською імперією і Річчю Посполитою Бучацького 
договору. 

2. Установіть відповідність: (4 б.) 
1. К. Розумовський   А. Опришківський рух 
2. І. Гонта    Б. Останній гетьман України-Гетьманщини 
3. В. Баюрак   В. Правління гетьманського уряду 
4. П. Калнишевський  Г. Коліївщина 
     Д. Останній кошовий Запорізької Січі 

3. Укажіть, у чому полягала суть основних ідей Просвітництва: (4 б.) 
А. Захист феодально-абсолютистських порядків; 
Б. Критика утопічних ідей; 
В. Поширення передових ідей, знань; 
Г. Мета суспільства – залучення людей довіри; 
Д. Осуд експлуатації людини людиною; 
Е. Обстоювання теорії природного права. 

4. Із перелічених понять виберіть ті, що стосуються розвитку української 
культури І половини ХІХ ст. і напишіть невелику статтю, використовуючи їх: (15 б.) 

класицизм, модерн, шкільна драма, романтизм, полемічна література, 
соціально-побутова п’єса, нова література. 

5. У творі видатного українського історика М. Костомарова «Закон божий» є такі 
слова: «Французи свого короля забили, панів прогнали, а самі почали різатися, і 
дорізалися до того, що пішли у чужу неволю...». Поясніть: (10 б.) 

А. Про яку історичну подію йдеться? 
Б. Про які епізоди цієї події йдеться в тексті? 

6. Які події відбувались у Сполучених Штатах Америки тоді, коли в Україні була 
ліквідована козацька республіка Запорізька Січ? (8 б.) 

7. Визначте мотиви участі українців у російсько-французькій війні 1812 р. (10 б.) 
8. Установіть послідовність подій: (4 б.) 

А. Підписання Бухарестського мирного договору; 
Б. Утворення Азовського козацького війська; 
В. Відкриття Харківського університету; 
Г. Вихід друком «Історії Русів». 

9. Кінець ХVIII – І половина ХІХ ст. були дуже багатими на різноманітні події в 
нашому краї. Напишіть статтю до журналу «Історичний вісник» про одну з них та її 
історичне значення. (10 б.) 

10. У ХІХ ст. проходило формування модерної української нації. Для розуміння 
цього процесу важливо знати багато понять. Дайте їх визначення: (10 б.) 

А. Історична пам’ять; 
Б. Слов’янофільство; 
В. Індустріальне суспільство; 
Г. Соборність українських земель; 
Д. Національна ідея. 
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8 клас 
1. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики 

доби розквіту Київської Русі? (4 б.) 
А. Укладення Нестором «Повісті минулих літ»; 
Б. Спорудження Софійського і Спасо-Преображенського соборів у Києві та 
Чернігові; 
В. Похід князя Ігоря Святославовича проти половців; 
Г. Укладення першого збірника законів «Руська правда»; 
Д. Знищення Хозарського каганату князем Святославом. 

2. Порівняйте два історичних явища – Велику грецьку колонізацію і Великі 
географічні відкриття за схемою: (20 б.) 

– хронологічні рамки; 
– причини; 
– мета; 
– напрями; 
– наслідки. 

Найдіть спільні риси і відмінності. 
3. Поясніть поняття та складіть із ними речення: Запорізька Січ, Кіш, кошовий 

отаман, гетьман, клейноди, реєстрове козацтво, православні братства. (14 б.) 
4. Дайте визначення: (6 б.) 

– віче;    –  хартія; 
– вотчина;    –  ярлик; 
– інквізиція;   –  кіммерійці; 

5. Історію якої держави сучасні французькі, італійські та німецькі школярі вчать 
як вітчизняну? Охарактеризуйте цю державу 5-ма реченнями. (10 б.) 

6. Установіть хронологічну послідовність подій: (4 б.) 
А. Аугсбурзький релігійний мир; 
Б. Виступ М. Лютера проти продажу індульгенцій; 
В. Поява програми «12 статей» у Німеччині; 
Г. Створення «Товариства Ісуса». 

7. Вам, як журналісту газети «Історик», доручили взяти інтерв’ю у Христофора 
Колумба. Які питання Ви б йому поставили? Що, на Вашу думку, відповів би Колумб? 
(15 б.) 

8. Одним із найвідоміших дослідників скіфської історії та культури був наш 
земляк, уродженець Веселинівського району. Розкажіть про нього та його відкриття в 
невеличкій статті до газети «Рідне Прибужжя». (10 б.) 

9. Установіть хронологічну послідовність: (4 б.) 
А. Укладення Тордесільяського договору; 
Б. Створення Ордену єзуїтів; 
В. Перша навколосвітня подорож; 
Г. Відкриття Америки Х. Колумбом. 

10. Закінчіть речення: (4 б.) 
Позитивним наслідком Люблінської унії було ... 
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Здавалось, життя України виходило на 
рівний шлях і український народ в порозумінні з 
центральним урядом і не українськими 
демократичними організаціями міг узятись до 
будування нового громадянського ладу. Але не 
так воно пішло і на дорозі своїй українство 
стріло нові перешкоди, нові намагання спинити 
його розвій…  

 М. Грушевським 
Сьогодні наша держава переживає найскладніші часи: випробування на міцність, 

витривалість, єдність. Життєво важливі національні геополітичні інтереси пов’язані зі 
збереженням, укріпленням та захистом національних цінностей, девальвація і втрата 
яких загрожує безпеці або й навіть існуванню українського народу. Саме тому 
навчально-виховний процес із суспільствознавства має бути спрямований на 
становлення особистості, громадсько-орієнтованої, патріотично налаштованої, із 
високою правовою культурою, послідовними демократичними переконаннями, 
умінням легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Перед 
сучасним педагогом постає завдання державної ваги – виховати покоління свідомих 
громадян, гідних високої місії – будувати цивілізовану європейську державу і жити в 
ній. З іншого боку, завдяки новітнім інформаційним і педагогічним технологіям стало 
можливим змінити, причому радикально, роль педагога, зробити його носієм не тільки 
знань, але й керівником, модератором, ініціатором самостійної творчої роботи учнів, 
виступати в якості фасалітатора в масиві різнопланової інформації, навчати думати, 
аналізувати, міркувати, рефлексувати, оцінювати різноманітні явища, події суспільного 
життя.  

Проте, навіть в умовах інноваційних процесів у системі освіти, учителі-
суспільствознавці продовжують залишатися одними із важливих суб’єктів навчального 
процесу, від яких залежіть, наскільки грамотно і правильно буде організовано 
морально-правове навчання і виховання. Їхній професіоналізм вимагає постійного 
вдосконалення, а отже постійно з’являються нові вимоги до їх особистої й професійної 
діяльності.   

Серед науковців виникає немало суперечок про те, яким  має бути сучасний 
педагог правознавства і те, як здійснювати процес формування його професійно 
значущих  якостей. Деполяризацію всіх суджень можна представити позиціями 
В. А. Сухомлинського й О. С. Макаренка, перший із яких відзначив, що «вчителем 
треба народитися», а інший заперечував «Ним може стати будь хто, хто має досвід і не 
ледачий». 

На думку фахівців основними критеріями оцінки особистості вчителів-
правознавців можуть бути такі характеристики та показники: 

– рівень правових знань (фахові правові знання, теоретичні правові знання як 
суб’єктів правовідносин); 

– розвиток правового мислення, що має практичну фахову спрямованість; 
– стиль інформаційних контактів (комунікативність, швидкість орієнтації, 

здатність до використання знань із різних галузей); 
– соціально-психологічні характеристики (здатність регулювати психічним та 

емоційно-вольовим станом особистості, здатність до об’єктивних оцінок, 
відповідальність за прийняті правові рішення); 

– особистісні характеристики (цілеспрямованість, особиста культура й 
особистісний фаховий авторитет, самостійність у прийнятті правових рішень, 
здатність до ефективної педагогічної праці) тощо.  

Фундаментом же фахового зростання вчителя правознавства виступає правова 
самоосвіта, яка здійснюється на основі цілеспрямованої формуючої пізнавально-
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професійної потреби особистості фахівця у постійному поповненні та оновленні 
юридичних знань, умінь та навичок за допомогою різноманітних джерел, сучасних 
комп’ютерно-інформаційних технологій, завдяки яким він може виконувати покладені 
на нього функції: 

– навчальну, що спрямована на формування в учнів високого рівня правових 
предметних компетенцій; виховання правової культури та соціально-правової 
активності, правомірної поведінки; формування навичок для активної свідомої 
участі учнівської молоді у процесі життєдіяльності соціуму, спілкування з 
різними інституціями суспільства та держави; 

– державотворчу, що сприяє формуванню у школярів уміння аналізувати 
суспільно-політичні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії та 
історії держави і права, користуватися вітчизняними та міжнародними 
нормативно-правовими актами та іншими джерелами права; 

– виховну, що впливає на розвиток моральних якостей та духовність учнів, 
усвідомлення власної гідності, поваги до інших людей; 

– розвиваючу, що сприяє розширенню світогляду школярів, прищеплює 
прагнення досконало володіти начальним предметом. 

Суспільствознавчу освіту, що спрямована на формування особливих здібностей та 
практичних навичок соціальної дії учнівської молоді, у 2014/2015 н.р. на Миколаївщині 
забезпечували із 785 педагогів – 526 вчителів історії, які викладають правознавство 
(67 %), 11 вчителів-правознавців (1,5 %), 376 педагогів (47,9 %), які викладають 
навчальні курси світоглядно-філософського спрямування. Аналіз якісного складу 
учителів-суспільствознавців свідчить про те, що спеціалісти вищої і першої категорії 
складають понад 61% загальної кількості, вчителі-методисти та старші вчителі – понад 
18%, шо має позитивно впливати на навчально-виховний процес.  

Реалізація суспільствознавцями важливих завдань щодо формування в учнів 
історичних, правових, філософських знань як основи їхніх світоглядних позицій та 
позитивних мотивів активної участі в суспільному житті, робить необхідним 
удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти кадрів. Саме тому 
основною метою курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників залишається 
створення умов для удосконалення професійної майстерності педагогів на основі 
сучасних підходів до змісту, форм і методів навчання праву, упровадження 
інноваційних технологій у навчальний процес, розуміння особливостей його навчання, 
цілей,  готовності практиків до їх реалізації. Відповідно у 2014 році  лабораторією 
методики суспільствознавчих дисциплін продовжено модернізацію змісту навчальних 
програм і планів курсів підвищення кваліфікації вчителів історії, що викладають 
правознавство та світоглядні дисципліни.   

Важливою рисою курсів залишається їх практична спрямованість. Педагогам 
надається можливість відвідати уроки, майстер-класи вчителів міста та області, 
поринути у творчу атмосферу їх роботи, познайомитися з їх наробками, проаналізувати 
побачене, озброїтися методичними рекомендації щодо вдосконалення методики 
викладання суспільствознавчих предметів. Суттєву увагу  у практичному блоці 
відводиться   моделюванню уроків, що сприяє підвищенню професіоналізму педагогів, 
формуванню їх готовності до конструювання моделі педагогічного процесу, а також 
управління цією моделлю. Цікаві розробки в зазначений період запропоновані 
вчителями: Максимовою М. В. (Баштанська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1), Форносовою 
Б. М., (Миколаївський ліцей «Педагог»), Пастушенком В. А. (Первомайська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ), Савицькою О. А. (Вознесенський ліцей «Інсайт»), Ковальчук О. Д. 
(Казанківська гімназія), Славич Л. Г. (Очаківська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4) тощо.  

Загалом у 2014 році пройшли підвищення кваліфікації 56 педагогів області. 
2014/2015 н.р. став знаменним для вчителів суспільних дисциплін й у зв’язку з 

тим,  що відбувався Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2015» у номінації 
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«Правознавство», метою якого є піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення 
престижності професії; сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню 
фахової майстерності педагогів; поширення передового педагогічного досвіду; 
забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.  

Звертаємо увагу на особливість проведення цього виду інтелектуальних змагань, а 
саме: вимоги до конкурсу не є сталими протягом його історії.  Центральним 
оргкомітетом конкурсу постійно вносяться зміни, корективи  як до умов та порядку 
проведення, так і в пакет документів.  

У 2014/2015 році у Положенні про конкурс серед вимог знов з’явилися нові: 
створення вчительського блогу, відеозапис «Майстер-класу» (30 хв.), що мав бути 
розміщений на You Tube або іншому відеохостингу,  тестування з фахової 
майстерності, що проводилося в он-лайн-режимі. Як бачимо зазначені зміни тісно 
пов’язані з вимогами часу та спонукають педагогів до системного професійного 
самовдосконалення.  

На ІІ (обласний) етап було подано 16 заявок і матеріалів учителів: 
№ 
з/п 

Місто, район 
 області 

Прізвище, ім’я, по батькові 
учасника 

Навчальний заклад 

1. Миколаїв Дубінка Людмила Петрівна Миколаївська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 57 

2. Вознесенськ Жерченко Володимир 
Анатолійович 

Вознесенська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 10 

3. Очаків Вишинська Оксана Сергіївна Очаківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 

4. Южноукраїнськ Калько Тетяна Володимирівна Южноукраїнська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3 

5. Арбузинський Колєснікова Олена Юріївна Семенівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

6. Баштанський Якименко Світлана Іванівна Привільненська  ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

7. Березнегуватськ
ий Заграй Любов Михайлівна Новоукраїнська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

8. Вознесенський Топилін Вадим Миколайович Бузька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

9. Врадіївський Шевченко Антоніна 
Володимирівна 

Новопавлівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

10. Єланецький Тягай Павло Борисович Куйбишевська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

11. Жовтневий Шаптала Ірина Рудольфівна Зеленогайська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

12. Кривоозерський Каніболоцька Зоя Анатоліївна Великомечетнянська 
ЗОШ І–ІІІ ступенів 

13. Миколаївський Деміракі Тетяна Валентинівна Кіровська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

14. Очаківський Сидорчук Алла Михайлівна Чорноморська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

15. Первомайський Дорошенко Юрій Миколайович Підгороднянська  
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

16. Снігурівський Кислиця Євгенія Семенівна Олександрівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

Серед здобутків цього Конкурсу слід зазначити те, що суттєво урізноманітнилась 
тематика досвіду конкурсантів, що була представлена такими проблемними питаннями: 
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– «Розв’язання правових ситуацій, як засіб формування соціально-правових 
компетентностей особистості» (Сидорчук А. М.); 

– «Упровадження інноваційних  технологій на уроках правознавства» 
(Заграй Л. М.); 

– «Особистісно – орієнтовний підхід через організацію навчально – 
дослідницької роботи учнів та використання ІКТ в процесі викладання історії 
та правознавства» (Топилін В. М.);  

– «Формування ключових компетентностей учнів на уроках правознавства 
засобами інформаційно-комунікативних технологій» (Калько Т. В.); 

– «Формування предметної правової компетентності учнів на уроках 
правознавства засобами проблемного навчання»  (Дорошенко Ю. М.); 

– «Формування правової культури учнів засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій» (Колєснікова О. Ю.); 

– «Формування громадянської позиції учнів на уроках правознавства: практичні 
аспекти» (Якименко С. І.);  

– «Викладання історії та правознавства за допомогою медіа-освіти в умовах 
школи» (Жерченко В. А.);  

– «Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова 
розвитку творчих здібностей учнів» (Вишинська О. С.); 

– «Формування ціннісних орієнтацій учнів на уроках правознавства як необхідна 
умова виховання активних відповідальних громадян України» (Дубінка Л. П.); 

– «Розв’язання юридичних задач як засіб розвитку творчих здібностей учнів на 
уроках правознавства» (Деміракі Т. В.); 

– «Підвищення мотивації уроку, шляхом використання інтерактивних методів» 
(Тягай П. Б.); 

– «Позитивна мотивація до самостійної пізнавальної діяльності учнів шляхом 
впровадження інтерактивних технологій» (Шаптала І. Р.);  

– «Організація дослідницької роботи учнів на уроках  правознавства з 
використанням елементів технології розвитку критичного мислення» 
(Каніболоцька З. А.); 

– «Формування предметних компетентностей на уроках правознавства через 
упровадження інноваційних технологій» (Шевченко А. В.); 

– «Діяльнісний підхід як засіб формування правових компетенцій учнів» 
(Кислиця Є. С.).  

Отже, якщо у 2010 році (під час попереднього Конкурсу) основна перевага 
учасниками надавалась питанням інтерактивного навчання, розвитку критичного 
мислення на уроках правознавства, то сучасна ситуація визначається зацікавленістю 
педагогів питаннями щодо компетентнісного підходу, інформатизації суспільства й 
освітнього процесу, нагальної потреби в переосмисленні ціннісного ставлення до життя 
суб’єктами суспільного життя.  

Звертаємо увагу, що на відміну від попередніх інтелектуальних змагань, 
Центральним оргкомітетом не висувалась вимога щодо опису досвіду педагогів, саме 
тому наповненість блогу, майстер-клас, конкурсний урок мали всебічно висвітлити  
заявлену проблемну тему конкурсантів.  

Аналіз різних видів конкурсних випробувань дозволяє виявити позитивні та 
негативні тенденції щодо професійної компетентності педагогів-суспільствознавців.  

Серед позитивних вражень  від змагань слід відзначити  відповідний рівень 
фахової підготовки, активність, творчій підхід, готовність вчителів-правознавців до 
інновацій. Так для всіх без виключення конкурсантів стало новою сходинкою в 
оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями та підвищенні своєї фахової 
майстерності створення  власних блогів. Найбільш вдалими на думку журі стали веб-
сайти Колєснікової О. Ю., Якименко С. І., Жерченка В. А., Дубінки Л. П., що 
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віддзеркалюють накопичений досвід роботи та відповідають вимогам щодо їх 
оформлення.  Серед недоліків по створенню блогів слід відзначити нерозуміння 
деякими учасниками мети та функцій блогу, безсистемність у розміщенні навчально-
методичних матеріалів, недостатню частоту розміщення повідомлень, їх обсяг, 
кількість гіперпосилань тощо. 

Найбільш показово практична діяльність вчителів-конкурсантів була 
представлена у відеозаписах «Майстер-класів», а також під час проведення в очному 
турі конкурсних уроків. У зв’язку з цим журі відзначило майстер-класи вчителів 
Якименко С. І., Дорошенко Ю. М., Дубінки Л. П., Сидорчук А. М., Калько Т. В., які 
змогли знов тики презентувати свій педагогічний досвід, володіння правознавчим 
змістом, вміння використовувати його в необхідному контексті, тобто 
продемонстрували продуктивні способи роботи. 

Серед типових недоліків, що були притаманні «майстер-класам» слід зазначити 
такі: замість показу «Я так роблю» деякі учасники починали багато розповідати про 
себе, або ж читати лекцію, а не демонструвати свій досвід на практиці. Не всі 
конкурсанти змогли подати майстер-клас як  одне структурне цілісне педагогічне 
явище, чітко виділити наскрізну ідею досвіду, логічно використати обрані засоби, 
доцільно організувати відповідну навчальну діяльність.  

Складання тестових завдань під час відбіркового туру визначило також певні 
проблеми. Жоден із учасників не набрав максимальної кількості балів. У конкурсантів 
виникли труднощі при визначенні компонентів процесу навчання правознавству, щодо 
особливостей програм з правознавства для 9-го і 10-го класів; «об’єктів», 
«властивостей», «дидактичних» і «функціональних» можливостей ІКТ; відповідності 
конкретної форми реалізації норм права/законодавства, з одного боку,  і сформованих в 
учнів знань, умінь, навичок, ставлень, з іншого, у володінні інформацією щодо новел у 
законодавстві тощо. 

В очний етап Конкурсу було відібрано 7 учасників:  Вишинська О. С., 
Деміракі Т. В., Дорошенко Ю. М., Дубінка Л. П., Колєснікова О. Ю., Сидорчук А. М., 
Якименко С. І., які мали змагатися у створенні освітнього проекту, проведенні уроку та 
його самоаналізу. 

Щодо виконання творчого завдання (освітній проект «7 прав, що найчастіше 
реалізуються в житті людини» у формі презентації (1 + 7 слайдів), то маємо 
констатувати, що для більшості вчителів виявилися проблематичними орієнтація в 
інформаційному просторі; підбір, виокремлення й подання відповідно до  дидактичних 
вимог текстового, нормативного, ілюстративного матеріалу; невміння використовувати 
комп’ютерні можливості для групування матеріалу під час виконання завдання. 
Головною проблемою для більшості стало й досить приблизне уявлення про 
технологію створення проекту. У цьому виді змагань журі відзначило освітні проекти 
Вишинської О. С. і Дубінки Л. П., роботи яких були достатньо структуровані (мета, 
завдання, нормативно-правова база питання, основні етапи роботи) і логічно завершені 
(представлено конкретний «продукт» проектної діяльності: від організації 
просвітницько-інформаційної діяльності до створення шкільних громадських 
молодіжних об’єднань для захисту прав учасників освітнього процесу).  

Найвідповідальнішою складовою очного етапу конкурсу став урок і його 
самоаналіз, під час яких фіналісти обласного етапу мали продемонструвати власний 
практичний досвід роботи через призму своєї проблемної теми.  Конкурсними темами 
уроків стали у 9-му класі «Як успадкувати майно» і «Права споживачів», у 10-му – 
«Особливості організації державної влади». Аналіз представлених уроків дозволяє 
зробити ще декілька важливих висновків. Якщо методична підготовка більшості 
учасників відповідала вимогам Конкурсу, то серйозною проблемою стала значна 
кількість юридичних помилок, припущених у ході навчання учнів. Це ще раз 
підтверджує думку про необхідність безперервної самоосвіти, а саме: урахування 
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динамічних змін у системі суспільних відносин України, новітніх досягнень у 
теоретико-правових поглядах на правові явища, результатів активної нормотворчої 
діяльності органів державної влади. Знов таки щодо самоаналізу, то більшість учителів 
підміняли його переказом «сценарію» уроку. 

Маємо зазначити, що на відміну від попереднього Конкурсу (2010 р.), де відразу 
визначилися лідери змагань, на цей раз інтрига зберігалась до  його завершення: комусь 
із конкурсантів давалися краще одні види випробувань, комусь – інші. У підсумки 
призерами стали: 

І місце – Дубінка Людмила Петрівна, учитель правознавства Миколаївської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів № 57 Миколаївської міської ради;  

ІІ місце – Якименко Світлана Іванівна, учитель правознавства Привільненської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів Баштанської районної ради. 

ІІІ місце – Вишинська Оксана Сергіївна, учитель правознавства Очаківської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів  № 2 Очаківської міської ради. 

Особливістю ж ІІІ етапу цьогорічного Конкурсу стала його розтягнутість у часі: у 
квітні пройшов відбірковий етап змагань, за підсумками якого наша учасниця 
потрапила до очного етапу фіналу, що відбудеться вже восени 2015 року. Отже 
побажаємо Дубінці Людмилі Петрівні перемоги.  

Наступним індикатором фахової майстерності педагогів визначають планування 
та організацію навчально-дослідницької роботи школярів із суспільних дисциплін, 
підготовку обдарованої молоді до різних форм інтелектуальних змагань. На сьогодні 
існує розгалужена система учнівських конкурсів, турнірів та  олімпіад – від шкільних 
до всеукраїнських і міжнародних.  

21  жовтня  2014 року на базі Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти було проведено обласний Інтернет-турнір юних 
правознавців у режимі «Форум», у якому взяли участь 94 учня (17 команд) 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, 
Южноукраїнська, Баштанського, Братського, Веселинівського, Березанського, 
Жовтневого, Єланецького, Казанківського, Новобузького, Новоодеського та 
Миколаївського районів. До складу журі були запрошені досвідчені вчителі-
правознавці Миколаївщини, представники обласного управління юстиції, вищих 
навчальних заходів м. Миколаєва.  

Традиційно завдання до такого виду змагань відрізняються складністю. Недарма 
члени журі постійно відзначають це під час аналізу виступів учнів. Приєднуються до їх 
думки і фахівці (як науковці, так і практики), які консультують команди під час їхньої 
підготовки.  

На цьому турнірі команди-учасники мали скласти ґрунтовні доповіді  на  
запитання щодо народної законотворчості (шляхів упровадження в Україні); 
удосконалення процесуальних особливостей взаємовідносин між Вищими 
спеціалізованими судами і Верховним Судом України; перспектив Суду присяжних в 
державі; спірності впровадження права на вільний доступ до вогнепальної зброї в 
Україні; шляхів законодавчого регулювання публічної служби; проблем і перспектив 
Податкового кодексу України в умовах спрощення податкової системи; державних 
гарантій і прав на спадкування; організаційних і правових проблем розслідування 
злочинів у сфері земельних правовідносин; проблем винесення законного, 
обґрунтованого, справедливого вироку під час заочного судового розгляду; визначення 
змісту поняття «побутове насильство»; співвідношення публічних та приватних 
елементів правового регулювання шлюбу в Україні; проблем відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди юридичних осіб тощо.  

Отже від команд вимагалась ґрунтовна підготовка. Учасники продемонстрували 
достатній рівень правової освіченості та інформаційно-комунікаційної компетентності, 
а також показали достойну командну гру. Разом з тим слід зазначити, що більшістю 
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команд юних правознавців було допущено певну кількість юридичних помилок, серед 
найбільш поширених були неточності, ототожнення деяких понять, недоречні обмовки. 
Іноді, із-за недостатньої підготовки, мали місце запитання репродуктивного характеру, 
які опоненти ставили доповідачам.  

За підсумками, спільним рішенням журі найсильнішою визнано команду 
Миколаївського юридичного ліцею (І місце). Призерами також стали команди 
Баштанського району та гімназії № 3  м. Миколаєва (ІІ місце), збірні 
м.м. Южноукраїнська та Первомайська, команди Березанської ЗОШ І – ІІІ ступенів, 
Новоодеської гуманітарної гімназії, Вознесенського ліцею «Інсайт» (ІІІ місце).  

Маємо зазначити, що  досвід, який отримують учасники та керівники команд від 
подібних зустрічей, дозволяє підняти на значно вищий рівень як компетентність учнів у 
юриспруденції, так і рівень навчання правознавству в школі загалом. 

Традиційно наступний обласний етап турніру з правознавства буде проведено 
на базі МОІППО на початку жовтня 2015 року (орієнтовні питання  для підготовки 
представлені у додатку). 

До важливих заходів в житті прихильників правознавства слід віднести і 
предметну олімпіаду, що передбачає не тільки перевірку навчальних досягнень учнів, 
а й пізнавальне, евристичне, інтелектуально-пошукове змагання школярів у творчому 
застосуванні знань, умінь, здібностей, компетенцій під час вирішення нестандартних 
завдань і завдань підвищеної складності. Цьогорічна олімпіада мала свої особливості. 
Спочатку наказом МОН України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 н.р.» 
було вилучено із загального переліку, але у березні 2015 р. знов відновлено тільки для 
випускників 11-х класів (наказ МОН України від  06.03.2015 № 253 «Про проведення 
ІV етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, інформаційних технологій, 
правознавства, трудового навчання»). Звісно  це не могло не вплинути на готовність до 
заходу та на якість підготовки учнів.  

Учасникам було запропоновано завдання, складені відповідно до рекомендацій 
МОН України  (лист від 18.02.2015  № 2/2-13-319-15). За обсягом навчального 
матеріалу для учнів 11 класу було  традиційно запропоновано повний курс програми 
профільного рівня. Під час підготовки завдань були враховані зміни в ряді 
законодавчих актів, вивчення яких передбачено програмою, зокрема: «Про 
прокуратуру» (№ 1697-VII від 14.10.2014 р.), «Про запобігання корупції» (№ 1700-
VII від 14.10.2014 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.); зміни законодавства України в частині військової служби, мобілізації 
військовозобов’язаних; 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), Податкового кодексу України тощо.  

Зміст завдань орієнтував на знання положень галузей права, а також 
демонстрування загальних уявлень про державно-правові явища. Тестові завдання 
передбачали як один, так і спарений варіант (Б+Д) відповідей, або із наведенням 
власної відповіді учасником. 

Теоретичні питання вимагали від учасників пояснень, наведення аргументації.  
Усього на ІІІ (обласний) етап заїхало 16 учасників м.м. Миколаєва, Первомайська, 

Южноукраїнська, Очакова, Баштанського, Березнегуватського, Веселинівського, 
Вознесенського, Жовтневого районів.  
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Таблиця «Підсумки ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з правознавства у 2014/2015 н.р »: 

 
Прізвище, ім`я, 

по батькові учня Район, школа Учитель Місце 

Бойко Аліна Миколаївський юридичний ліцей 
Миколаївської міської ради Гращенкова І. О. І 

Скалій Анастасія 
Перша українська гімназія 
ім. М. Аркаса Миколаївської 
міської ради 

Корсун М. А. І 

Чорний Іван Ліцей «Інсайт» Вознесенської 
міської ради Савицька О.А. ІІ 

Ткач Олександр Полігонівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. Жовтневої районної ради Стоянова І. В. ІІ 

Горохова Тамара Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступеней 
№ 20 Миколаївської міської ради Порожня Л. М. ІІІ 

Д`якова  Ксенія 
Миколаївський морський ліцей 
ім. проф. М. Александрова 
Миколаївської міської ради 

Мирнінко І. Г. ІІІ 

Скочинська 
Христина 

Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступеней 
№ 51 Миколаївської міської ради Іртищева О. А. ІІІ 

Кімачук Анна Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступеней 
Вознесенської районної ради Зубчевська Н. Б. ІІІ 

 
На відміну від попередніх років, ще однією особливістю цьогорічної олімпіади 

стало те, що вперше за останній час 11-класники області посунули серед призерів 
представників ЗНЗ м. Миколаєва, які до цього були безперечними лідерами.  

На ІV етапі  олімпіади з правознавства в м. Харків Миколаївську область 
представляла учениця Миколаївського юридичного ліцею Бойко Аліна, яка посіла 
почесне ІІІ місце. 

Звертаємо увагу, що для запобігання на майбутнє «стресової ситуації» як для 
учнів, так і для вчителів під час проведення відповідних інтелектуальних змагань, 
підготовка до олімпіад має відбуватися системно, цілеспрямовано, незалежно від  
тимчасових змін, або певних обставин. 

Ще однією знаковою подією у професійному житті вчителів-суспільствознавців 
стала ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду «Суспільствознавча освіта в умовах 
сучасних цивілізаційних викликів» (у рамках Літньої  школи  освітян України), що 
працювала 18–20 червня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти та відділу освіти, молоді та спорту Очаківської 
райдержадміністрації. Основними напрямами її роботи стали такі, як шкільна 
суспільствознавчої освіта: європейські стандарти та пошуки нової методології 
навчання; проектування сучасних моделей навчальних занять з історії та 
суспільствознавства; контраверсійні питання змісту суспільствознавчої освіти; 
особливості організації навчально-виховного процесу у   2015/2016 навчальному році; 
навчальне та науково-методичне забезпечення процесу навчання історії та 
правознавства; трансформація професійно-педагогічної підготовки вчителя історії та 
суспільствознавчих дисциплін у контексті системних інновацій в освіті;  професійний 
розвиток педагогів-суспільствознавців в умовах глобалізаційних викликів тощо. 

Наукову спільноту Школи представляли співробітники лабораторії 
суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, науково-педагогічні 
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працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та ВНЗ, автори 
підручників і навчальних програм. Серед них О. І. Пометун, д.пед.н., професор, член-
кореспондент НАПН України; Н. М. Гупан, д.пед.н., професор; К. О. Баханов, д.пед.н., 
професор; І. І. Смагін, д.пед.н.; В. С. Власов, к.пед.н., Ю. Б. Малієнко, к.пед.н.; 
П. В. Мороз, к.пед.н.; Т. О. Ремех, к.пед.н.; Т. М. Смагіна, к.пед.н.; І. П. Бандарук, 
к.пед.н. та інші. Освітян-суспільствознавців Миколаївщини представляли керівники 
районних (міських) методичних об’єднань учителів історії та суспільствознавства, 
методисти районних методичних кабінетів (науково-методичних центрів), педагогічні 
та науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, вчителі історії та суспільствознавства Миколаївської області (разом 120 осіб). 

Упродовж трьох днів учасники Школи працювали у рамках академічних 
дискурсів, методичних діалогів, майстер-класів, навчальних тренінгів і практикумів, 
авторських майстерень і дискусійних панелей. Набуті ними знання і досвід 
поширюватиметься серед учнів і освітян Миколаївщини. 

 
Методичні рекомендації  

щодо впровадження та вивчення правознавства  
та суспільних дисциплін у 2014/2-15 н.р. 

Навчально-методичне забезпечення навчання учнів правознавства, рекомендоване 
Міністерством освіти і науки України, суттєвих змін не зазнало. Чинними залишаються 
програми:  

– для 9  класу –  «Правознавство. Практичний курс», автори Пометун О. І., 
Ремех Т. О. (35 год.);  

– для 10 класу – «Правознавство» (рівень стандарту), автори Котюк І. І., 
Палійчук Н. Й. (35 год.);  

– для 10–11 профільних класів – «Правознавство»  (профільний рівень), автори 
Ратушняк С. П., Ремех Т. О. (105 год.).  

Звертаємо увагу, що на виконання наказу МОН № 100 «Про розвантаження 
навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» у 
програму «Правознавство. Практичний курс» внесені відповідні зміни (див. 
Інструктивно-методичний лист МОН України на 2015/2016 н.р.).  

Усі програми правознавчих предметів інваріантної частини навчальних планів 
розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. 
Вони також видані окремими брошурами і опубліковані  у фахових виданнях. 

Варіативний складник галузі «Суспільствознавство» втілений у правознавчих і 
громадянознавчих курсах за вибором учнів, що представлено у таблиці: 

 

Предмет / курс Клас Автори / укладачі 
програми Статус 

Живи за правилами 7–8 Т. Ремех варіативний курс допрофільної 
підготовки 

Практичне право 8 
О. Пометун,  
Т. Ремех, 
І. Гейко 

варіативний курс допрофільної 
підготовки 

Вчимося бути 
громадянами 8 

В. Мисан,  
О. Войтенко, 
П. Вербицька 

варіативний курс допрофільної 
підготовки 

Ми – громадяни 
України 9–10 

О. Пометун, 
П. Вербицька, 
І. Костюк 

курс за вибором учнів 

Основи культури 
гендерної рівності: 

9–10, 
11 

Т. Бакка,  
Р. Євтушенко, 

курс за вибором учнів 
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ми різні – ми рівні Т. Мелещенко, 
В. Семиколєнов, 
О. Семиколєнова 

Правознавство 
(профільний 
рівень) 

10–11 
С. Ратушняк, 
Т. Реме 

предмет для профільних класів 
суспільно-гуманітарного 
напряму  

Світ юридичної 
професії 10 

В. Способ, 
В. Левицький 

курс за вибором учнів 
профільних класів суспільно-
гуманітарного напряму 

Основи відновного 
правосуддя 10–11 О. Левчишина курс за вибором учнів 

профільних класів  

Права людини 10–11 О. Пометун, 
Т. Ремех 

курс за вибором учнів 
профільних класів  

Права людини в 
Україні 10–11 Т. Ремех курс за вибором учнів 

профільних класів 

Конституційне 
право України 10–11 

М. Галенко, 
О. Куцакова 

курс за вибором учнів 
профільних класів суспільно-
гуманітарного напряму 

Досліджуючи 
гуманітарне право 10–11 

Л. Шинкаренко, 
Т. Бакка, Т. Ремех, 
С. Мартиненко  

курс за вибором учнів 
профільних класів 

Основи демократії 
(громадянська 
освіта) 

10–11 

Т. Бакка, 
Л. Марголіна, 
Т. Ладиченко, 
С. Рябов 

курс за вибором учнів 
профільних класів 

 
Інваріантні правознавчі предмети та варіативні курси мають значний потенціал 

для національно-патріотичного виховання учнів. Зокрема, викладаючи питання основ 
конституційного права, вчитель має звертати увагу на проблемні питання державного 
ладу України, положень Конституції України, реалізації й захисту прав, свобод людини 
і виконання обов’язків громадян тощо.  

 
Людина і світ. Філософія 

Свобода виявлення та реалізації кожним власних ціннісних орієнтацій – ознака 
демократичності освіти та суспільства, за якої ціннісне самовизначення учня постає 
процесом розгортання внутрішніх можливостей самореалізації особистості у 
соціокультурному середовищі. Надзвичайно великий виховний потенціал щодо 
формування необхідних для цього якостей у старшокласників закладений у 
суспільствознавчих курсах «Людина і світ», «Основи філософії». Їх можливості 
обумовлені тим, що гуманізація освіти передбачає формування в учнів цілісності, 
системності бачення світу та свого місця в ньому на основі єдності теорії та 
особистісного соціального досвіду.  

Не заперечуючи світоглядну роль інших дисциплін гуманітарного циклу, все ж 
відзначимо, що саме суспільствознавство, зокрема вище зазначені курси є найбільш 
потужним засобом формування аксіологічної компетентності старшокласників у 
навчальному процесі загальноосвітніх шкіл завдяки своїй спрямованості на загальне 
бачення стосунків «людина – суспільство – світ». Знання, отримані в процесі вивчення 
курсів, поглиблюють осмислення ними соціальної дійсності, сприяють обранню 
кожним школярем свого індивідуального способу суспільного буття – всіх тих якостей, 
що інтегруються у цінності. 

Звертаємо увагу, що чинними у 2015/2016 н.р. залишаються програми «Людина і 
світ. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень), що розрахована на 17 годин 
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(0,5 годин на тиждень) та «Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)»  – відповідно 
34 години на рік  (1 година на тиждень) авторів Ладиченко Т. В., Бакки Т. В., 
Марголіної Л. В.; «Філософія. 10–11 класи» авторів  Огнев’юка В. О., Утюж І. Г. (Київ. 
Поліграфкнига. 2010 рік), що  розрахована на 70 годин (2 години на тиждень). Учителю 
надається можливість самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми. 

Питання, яким слід приділити увагу під час проведення секційних засідань 
районних (міських) методичних об’єднань учителів історії та суспільствознавства: 

1. Опрацювання додатка до листа МОН України № 1/9-343 від 01.07.15 про 
викладання правознавства, дисциплін світоглядного спрямування у 2015/2016 н. р. 

2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 
3. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 
4. Аналіз і впровадження оновленої програми «Правознавство. Практичний курс. 

9 клас». 
5. Навчально-методичне забезпечення викладання суспільних дисциплін у 9–11-х 

класах у 2015/2016 н.р. 
6. Методичні рекомендації ІІІ Всеукраїнської школи методичного досвіду 

«Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів»  (у рамках 
Літньої  школи  освітян України). 

7. Новели законодавства. 
8. Інтелектуальний потенціал педагога як умова інтелектуального розвитку учнів 

(участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах «Лелека», «Кришталева сова»). 
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Додаток 1 
 

ЗАВДАННЯ 
ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців 

«Права людини і права дитини: національний досвід  
та міжнародно-правові стандарти»  

(2015–2016 н.р.) 
 

1. Неповнолітній у пенітенціарній системі: європейський і національний досвід.  
2. Насильство щодо дітей у навчальних закладах: форми, чинники, превенція.  
3. Міжнародно-правові стандарти прав людини: проблеми визначення понять і 

видових характеристик.  
4. Правовий статус держав – кандидатів на вступ до Європейського Союзу: 

проблема обмеження державного суверенітету.  
5. Право на освіту: національне законодавство і європейські стандарти.  
6. Запобігання насильству і хуліганської поведінки глядачів на спортивних 

аренах. 
7. Належне регулювання міграційної політики в Європейському Союзі: адаптація 

на національному рівні.  
8. Дитячий інформаційний простір і проблеми кіберзлочинності.  
9. Реалізація права на справедливий і публічний розгляд справи незалежним 

судом в розумні строки як фактор правової держави.   
10.  Оновлення статусу омбудсмена в гуманітарній сфері.   
11.  Доступне і якісне лікування дітей: шляхи вирішення проблеми.  
12.  Правовий нігілізм як явище правової дійсності: сутність та шляхи його 

подолання.  
Суперфінал: 
1. Правова держава в Україні: проблеми формування новітніх основ.  
2. Правовий захист дітей в Україні: поняття, завдання, проблеми реалізації.  
3. Міжнародне усиновлення: забезпечення права дитини на сім’ю чи латентна 

торгівля дітьми?  
4. Проблеми ювенальної юстиції у нових реаліях вітчизняного законодавства. 
 

Додаток 2 
 

Завдання ІІІ (обласного) етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства для 11 класу  

(2014-2015 н.р.) 
1. Тестові завдання (з однією або двома правильними відповідями) -  5 балів 

1) Тривалість щорічної відпустки для  неповнолітнього 
а) 31 день; 
б) 45 днів; 
в) 56 днів; 
г) 24 дні. 

2) До підстав позбавлення батьківських прав відносяться 
а) примушування дитини до бродяжництва; 
б) розлучення батьків;  
в) хронічний алкоголізм;  
г) виїзд батьків за кордон на постійне місце проживання.  

3) Вік, з якого можна стати членом дитячих громадських організацій  
а) 16 років; 
б) 6 років; 
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в) 14 років; 
г) 10 років. 

4) Строк для прийняття спадщини 
а) 5 місяців із часу відкриття спадщини; 
б) 1 рік із часу відкриття спадщини; 
в) 6 місяців із часу відкриття спадщини; 
г) 1 місяць із часу відкриття спадщини. 

5) Учасником навчально-виховного процесу не є 
а) учні; 
б) Міністерство освіти і науки України;  
в) батьки; 
г) педагогічні працівники. 

6) Який вид покарання не є строковим? 
а) обмеження волі; 
б) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю; 
в) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного классу; 
г) службові обмеження для військовослужбовців 

7) Скільки голосів потрібно для прийняття закону щодо внесення змін до 
Конституції України? 

а) не менше 1/2 від конституційного складу; 
б) не менше 2/3 від конституційного складу; 
в) не менше 2/3 від фактичного складу; 
г) не менше 3/4 від конституційного складу. 

8) До нормативних актів належать 
а) Закон України; 
б) Вирок суду; 
в) Постанова Кабінету Міністрів України; 
г) Постанова Верховного Суду України. 

9) Новий вид адміністративного стягнення 
а) арешт з утриманням на гауптвахті; 
б) спеціальна конфіскація; 
в) домашній арешт; 
г) видворення за межі України. 

10) Який вид податку (збору) скасовано? 
а) мито; 
б) рентна плата; 
в) податок на прибуток підприємств; 
г) фіксований сільськогосподарський податок. 

2. Дайте визначення понять за нормами чинного законодавства України (4 
бали): 

а) акціонерне товариство;  
б) бюджетна система України. 

3. Наведіть по два приклади (3 бали): 
а) культурних (гуманітарних ) функцій держави; 
б) неподільних речей; 
в) особистих обов’язків подружжя. 

4. Закінчить речення (3 бали): 
а) «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він …  (за Конституцією України); 
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б) «Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище 
подружжя або …» (за Сімейним кодексом України); 
в) «Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому 
залишати житло …»  (за Кримінальним процесуальним кодексом України). 

5. Оберіть зайве. Свій вибір поясніть (5 балів) 
а) особисте зобов’язання – застава – тримання під вартою – адміністративне 
затримання; 
б) конфіскація майна – спеціальна конфіскація – обмеження волі – довічне 
позбавлення волі; 
в) податок на прибуток підприємств – екологічний податок – єдиний податок – 
акцизний податок; 
г) позивач – перекладач – відповідач – третя особа; 
д) заробітна плата – премії за особисті заслуги – коштовності – земельна 
ділянка, приватизована  за час шлюбу.  

6. Творче завдання (10 балів). 
«Свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів» (Вольтер). Чи можна, 

на Вашу думку, погодитися з таким твердженням? Прокоментуйте свою позицію.  
7. Порівняйте недієздатність і неосудність. Результати занесіть у таблицю (10 

балів). 
 

Критерії для порівняння Недієздатність Неосудність 
Спільні риси 

  
Відмінні риси 

   
 
8. Визначте тривалість строків (5 балів) 

а) громадські роботи як адміністративне стягнення; 
б) виправні роботи як вид покарання; 
в) строк апеляційного оскарження вироку; 
г) строк касаційного оскарження рішення в цивільних справах; 
д) строк тримання під вартою; 
е) строк , протягом якого батьки зобов’язані зареєструвати народження 
дитини;  
ж) строк позовної давності для вимоги про спростування недостовірної 
інформації, поміщеної у ЗМІ; 
з) строк розрахунку при звільненні; 
и) строк для застосування дисциплінарного стягнення; 
к) строк, у який Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України 
проект закону про Державний бюджет України на наступний рік.  

9. Задача (15 балів). Потапов, який є інвалідом ІІ групи, був зупинений 
працівником ДАЇ з підозрою керування транспортним засобом в нетверезому стані. 
Пройти огляд на наявність алкогольного сп’яніння він відмовився. При розгляді справи 
було встановлено, що Потапов півроку тому уже мав стягнення за подібне 
правопорушення. Було прийнято рішення позбавити його права на керування 
транспортним засобом на строк 4 роки. Потапов оскаржив це рішення, посилаючись на 
свій статус інваліда. Проаналізуйте ситуацію на відповідність законодавству.  

10. Задача (15 балів). На літніх канікулах Микола (2001 року народження) 
вирішив влаштуватися помічником пекаря. Директор пекарні повідомив Миколу, що 
для працевлаштування необхідні такі документи: свідоцтво про народження, 
характеристику зі школи, свідоцтво про закінчення 9 класів, довідку із ЖЕКу про склад 
сім’ї і місце реєстрації (прописки), довідку про стан здоров’я . Після того, як Микола 
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приніс необхідні документи, його прийняли на роботу із п’ятиденним робочим тижнем 
та робочим днем з 800 до 1500 із перервою з 1100 до 1200. Трудову книжку директор 
пообіцяв оформити, якщо Микола відпрацює без нарікань 2 тижні. Дайте правову 
оцінку ситуації.  
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Перехід до ринкових відносин, пов’язаний із появою ринку праці та робочої сили, 
вимагає нових підходів до змісту політехнічної освіти школярів. Однією з основних 
цілей шкільної освіти сьогодні є підготовка молодих людей, які володіють 
професійною мобільністю, орієнтуються в новій виробничій обстановці, оволодівають 
новими знаннями, уміннями та навичками, необхідними для виконання трудових 
функцій у світі, що безперервно змінюється. 

Сучасний учень школи в ході технологічної підготовки повинен навчитися 
основним раціональним прийомам набуття знань, бачити їх можливість та області 
застосування, а також шляхи свого професійного самовизначення з урахуванням 
особистісних особливостей і стану здоров’я. У всій країні утверджується ідея про 
необхідність зміщення акценту в бік більш глибокої технологічної підготовки, 
безперервне здійснення якої забезпечує освітня галузь «Технологія». Знання, набуті 
учнями в процесі вивчення її розділів повинні, з одного боку, максимально сприяти їх 
професійній адаптації, з іншого – формувати технологічну культуру.  

Тому до основних напрямів діяльності учнів і вчителя щодо викладання 
трудового навчання за новим змістом відносяться перш за все: 

– систематичне використання в роботі з учнями   матеріально-технічної бази 
майстерні; 

– формування в школярів психологічної, етичної та практичної готовності 
до праці;  

– формування трудових навичок і вмінь, технічних, технологічних, 
конструкторських та первинних економічних знань, необхідних для участі в 
суспільно-корисній, продуктивній праці; 

– застосування знань з основ наук у трудовій діяльності; 
– розширення й поглиблення політехнічного кругозору учнів, ознайомлення їх із 

загальними науковими основами та єдиними організаційно-економічними 
принципами сучасного виробництва; 

– ознайомлення з масовими робочими професіями, формування стійких інтересів 
до певних видів праці, спонукання до свідомого вибору професії та отримання 
первинної професійної підготовки. 

Широта і багатоплановість цілей і завдань трудової підготовки учнів 
обумовлюють необхідність використання різноманітних шляхів їх здійснення. 

Досягти успіху в трудовій підготовці учнів можна лише за умов використання в 
сукупності різних шляхів, що дозволяють залучити школярів до творчої трудової 
діяльності. 

 
Особливості викладання трудового навчання 

за оновленим змістом 
Відповідно до вимог нової навчальної програми результатом вивчення базового 

блоку повинен бути виріб. 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. Із 22 модулів слід обрати по 2 у 5 та 6 класах і 1 у 
7 класі, на освоєння яких відводиться відповідно по 20 і 16  годин.  

Уся проектна документація  (зображення виробу, розрахунок матеріалів, 
послідовність виготовлення тощо) учнями 5 та 6 класів виконується в робочих зошитах.  

Резерв часу вчитель може використати на підсилення окремих складових 
навчальної програми на свій вибір.  

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для 
вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного 
модуля – проект.  
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Завдання, що поставлені перед учителем трудового навчання, вимагають 
переорієнтації окремих ланок навчально-виховного процесу щодо його вдосконалення. 

Це насамперед: 
– організація особистісноорієнтованого освітнього процесу, що враховує 

здібності та можливості учнів, спрямованість їх пізнавальних і життєвих 
інтересів, сприяє усвідомленому вибору ними шляху професійного 
самовизначення; 

– виключення методів примусу до навчання та використання таких методів, що 
втягують учнів у трудову діяльність, викликаючи почуття успіху, руху вперед, 
розвитку; 

– розширення можливостей для індивідуалізації освітніх програм, ефективного 
вирішення проблем їх рівневої та профільної варіативності, забезпечення 
самостійної пізнавальної та практичної діяльності учнів; 

– забезпечення інтеграції та прикладної практичної спрямованості вивчення 
навчального матеріалу базових розділів по основним наскрізним освітнім 
лініям, таким, як: «Основи проектування», «Конструкційні матеріали», 
«Основи графічної грамоти» тощо; 

– формування особистої відповідальності учнів за трудову діяльність, віри в 
можливість подолання труднощів; 

– використання технології обробки матеріалу, що допомагає засвоювати головні 
сутнісні поняття, зв’язки, значно збільшувати обсяг освоюваного матеріалу при 
різкому зниженні навантаження на учня; 

– відповідність форми діяльності її змісту; 
– використання таких форм контролю і оцінки знань, що орієнтовані на вчення 

без примусу (тестові завдання, картки-завдання, захист творчих проектів, 
рольові та ділові ігри, аукціони знань, комп’ютерні презентації тощо); 

– самоаналіз, колективне творче самоврядування, співдружність із батьками. 
Діяльність учителя трудового навчання багатогранна. Щоб відповідати сучасним 

вимогам, він повинен поєднувати в собі вчителя-експериментатора, теоретика і 
практика, вдумливого психолога-вихователя, керівника колективу учнів (менеджера). 
На перший план виходить професіоналізм учителя.  

Підготовка вчителя трудового навчання до уроку становить одну з істотних сторін 
його професійної діяльності. Результативність уроку трудового навчання залежить від 
того, як урок спланований. Особливу увагу треба звернути на планування уроків із 
введення проектно-технологічного навчання. Учителі трудового навчання часто 
використовують комбіновані уроки. Треба мати на увазі, що тип уроку не визначається 
комбінацією структурних елементів уроку, а визначається метою, яку вчитель планує 
на урок. Якщо планується  дві або кілька рівнозначних цілей на урок, тоді його можна 
вважати комбінованим. Як свідчить практика викладання трудового навчання, таких 
уроків орієнтовно може бути до 10 %. 

Плануючи урок трудового навчання, варто звернути особливу увагу на 
формулювання мети уроку, бо від цього залежить його результативність. Часто в 
методичній літературі можна зустріти  формулювання мети уроку: «навчити», 
«ознайомити», «показати», «продемонструвати», «засвоїти» тощо. Якщо 
проаналізувати кожне з цих дієслів, то досягнути мети уроку з урахуванням державних 
вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів неможливо. Операційний елемент 
структури уроку не повинен включати такі терміни як: ознайомлення, поглиблення, 
розширення, удосконалення, повторення, закріплення, узагальнення, систематизація, 
оскільки вони не мають чітких критеріїв оцінювання і не несуть у собі результативної 
спрямованості.  

Трудове навчання передбачає практичну діяльність учнів на кожному уроці, у 
ході якого  значна частина навчального часу приділяється практичній роботі з 
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оволодіння учнями загально трудовими  і технологічними вміннями та навичками. 
Саме в навчальних майстернях шкіл закладаються основи роботи з ручними 
інструментами та на верстатному устаткуванні, прищеплюється інтерес і любов до 
самостійного виконання технологічних прийомів й операцій, учні привчаються до 
дисципліни, організованості, виховується  потреба в якісному виконанні дорученої 
роботи. На основі отриманих теоретичних знань учні освоюють прийоми і способи 
виконання технологічних процесів та операцій. 

Результатом навчання учнів на уроках трудового навчання має бути матеріальний 
продукт – виготовлений виріб (із деревини, металу, тканини, харчових продуктів та 
інших конструкційних матеріалів). Його виготовлення, як правило, пред’являє до учнів 
абсолютно нові вимоги. Учням недостатньо просто запам’ятати або завчити зміст 
теоретичного матеріалу, вони повинні його зрозуміти, переосмислити і відтворити при 
виконанні практичного завдання. Отже, основа уроків трудового навчання – не сліпе 
запам’ятовування інформації, а вміння застосувати її на практиці. 

Методика проведення уроку трудового навчання відрізняється від уроків 
гуманітарного та природничо-наукового циклів тим, що в ньому передбачається 
взаємодія теоретичної та практичної діяльності учнів у навчальних майстернях 
загальноосвітніх шкіл. 

Основними характерними підходами до уроку трудового навчання є: 
– об’єднання теоретичного і практичного навчання; 
– наявність подвійної мети – засвоєння знань і практичне їх застосування; 
– формування технологічних прийомів і операцій; 
– тісний взаємозв’язок з’єднання теоретичної та практичної частини уроку; 
– злиття процесу засвоєння знань і процесів формування первинних умінь і 

навичок, їх взаємодія. 
Вчителю слід викладати основні уявлення та поняття, закладені в змісті 

навчального предмета і відбиті в досліджуваній темі. Учень самостійно осягає провідні 
поняття та ідеї, а не отримує в готовому вигляді від учителя. 

При вивченні навчального матеріалу створюються такі ситуації, які надають 
учням можливість знайомства з уявленнями, поняттями і в той же час вимагають від 
них самостійно встановлювати, виявляти ці поняття на пропонованих прикладах. 

Основна мета практичних робіт – формування практичних маніпулятивних 
навичок, а також здатності слідувати вказівкам, спрямованим на досягнення 
запланованих результатів. Матеріали практичних робіт спонукають учнів висувати ідеї, 
альтернативні тим, які вони вивчають у класі. 

Практичні завдання повинні бути сплановані вчителем так, щоб правильні 
відповіді, результати досягалися лише тими учнями, які чітко дотримуються інструкцій 
до практичної роботи. При виконанні практичних завдань учнями надається 
можливість самостійно планувати свої дослідження, визначати його аспекти, 
припускати можливі результати. 

 
Викладання трудового навчання у 2015/16 

навчальному році 
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх  закладах області 

здійснюється відповідно до таких нормативних документів, як: 
–  Закон України «Про загальну середню освіту»; 
–  Концепція профільного навчання в старшій школі;  
–  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь 

«Технологія»); 
–  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 

5-9 класи. Нова редакція (авт.: В. М. Мадзігон та інші); 
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–  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 
5-9 класи (за новим стандартом); 

–  Навчальна програма. Технології. 10–11 класи. Для загальноосвітніх 
навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ 
від 22.02.2008  № 122). 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 
вивчення трудового навчання передбачено: 

– у 5 класі – 2 год. на тиждень;  
– у 6 класі – 2 год. на тиждень; 
– у 7 класі – 1 год. на тиждень;  
– у 8 класі – 2 год. на тиждень; 
– у 9 класі – 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.  
 

Викладання трудового навчання (середня ланка) 
Характерною особливістю сучасного трудового навчання є формування таких 

загальнолюдських цінностей, які сприяють розвитку гармонійної особистості  та 
допоможуть стати успішним при виборі свого життєвого шляху.   

Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення 
головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно 
освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя та активної 
перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, 
інформаційного суспільства.  

У 2015/16 навчальному році  трудове навчання вивчатиметься за двома 
програмами: 

–  у 5, 6, та 7 класах продовжується впровадження «Програми з трудового 
навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи»;  

– учні 8–9 класів продовжать працювати за програмою «Трудове навчання. 
5-9 класи (нова редакція)». 

Трудове навчання у 5–7 класах базується на практичній діяльності учнів. 
Практичні роботи бажано проводити на кожному уроці. Їх зміст визначається вчителем 
самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. 
Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не 
витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість 
проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити 
навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в 
навчальному процесі можуть бути поодинокими. 

Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності, програма 
дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та 
кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та 
їхніх інтересів. Вона  містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну 
складову.  

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків 
залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів 
учнів.  

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими 
матеріалами та їх властивостями, що будуть використовувати в роботі під час освоєння 
обраного блоку.  

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час 
його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, 
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операціями, інструментами, пристосуваннями, що при цьому застосовуються, 
виготовляють виріб. 

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із 
технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. У цьому 
розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, що буде 
впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Тему «Основи проектної 
діяльності» доцільно вивчати  останньою темою обов’язкової для вивчення складової, 
після якої відразу планується вивчення варіативних модулів.  

Для набуття учнями корисних навичок програмою передбачено розділ 
«Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що його 
можна вивчати в будь-який час (на початку вивчення курсу, після вивчення базового 
блоку, у кінці вивчення курсу), не порушуючи при цьому календарний план. Але слід 
зазначити, що розділи «Основи матеріалознавства», «Технологія виготовлення виробів» 
та «Основи техніки, технологій і проектування» викладаються в послідовності, 
зазначеній у програмі. 

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.  

Із зазначеного переліку для  5 та 6 кожного  класу слід обрати по 2 варіативні 
модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу, у 7 класі обираємо 
один варіативний модуль (16 годин). Освоєння варіативних модулів відбувається за 
окремо розробленими програмами до них.  

Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на 
дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, 
навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами 
попередження травматизму.  

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. 
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, і відбувається за наявності в 
класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 – для сільських. 

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній 
основі,  можна скористатись іншими  варіантами формування груп:  з паралельних 
класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок 
варіативної частини навчального плану. 

 
Викладання трудового навчання у 8–9-х класах 

Вивчення трудового навчання у 8–9-х класах забезпечено навчальною програмою 
«Трудове навчання. 5–9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією 
В. М. Мадзігона, що має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 
27.08.2010 № 1/11-8205). Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному 
сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).  

Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми: 
– для хлопців; 
– для дівчат; 
– для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат. 
Навчальна програма з трудового навчання для учнів 8–9 класів побудована за 

модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на 
вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.  

Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими 
групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. 
Інваріантний модуль вивчається у 8 класі в першому півріччі.  
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Варіативні модулі обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, 
фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання 
учнів.  

Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат 
складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий 
модуль. Наскрізними лініями, що закладені в зміст базового модуля є: 

– проектування виробів; 
– конструкційні матеріали; 
– основи техніки і технологій. 
На засвоєння навчального матеріалу передбаченого базовим модулем не 

відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних 
модулів. Учителеві на початку навчального року слід спланувати перелік та 
послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити навчальний матеріал, 
передбачений базовим модулем. 

 
Викладання предмета «Технології» (старша школа) 

Учні 10 та 11-х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного) 
освоюють, навчальний предмет «Технології» (трудове навчання) за навчальною 
програмою «Технології. 10–11 класи» (авт.: А. І. Терещук та інші). 

Програма  має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та 
варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у 
перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10–11-х класах 
відводиться по 12 годин.  

Старшокласники навчаються застосовувати проектну технологію як інструмент 
для розв’язання проблем, що на уроках повинно бути представлено у формі творчих 
проектів. 

Вивчення другої (варіативної) частини програми передбачається в обсязі 20 годин 
(один варіативний модуль). Модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, 
матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової підготовки 
вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю навчання, оволодіти 
практичними технологіями, що викликають зацікавленість. 

Варіативні модулі мають засвоюватися старшокласниками через проектну 
діяльність, результатом якої є творчий проект.  

Програми дозволених варіативних модулів  до навчальної програми «Технології. 
10–11 класи» подані в додатку 1. 

 
Профільне навчання 

Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення 
системи освіти нашої держави й передбачає реальне і планомірне оновлення школи 
старшого ступеня, що найбільшою мірою враховувала б інтереси, нахили і здібності, 
можливості кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті 
соціального та професійного самовизначення та відповідно до вимог сучасного ринку 
праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує 
принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші 
умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. У 
залежності від темпів розвитку країни кількість робітничих вакансій буде 
збільшуватись, а технологічний напрям профільного навчання користуватиметься 
значним попитом серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів як складова 
вибудови власної освітньої траєкторії. 

Учні, які обрали технологічний профіль, можуть навчатися за такими 
спеціалізаціями (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2008 № 893):  

1. Технологія деревообробки. 
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2. Технологія металообробки. 
3. Основи дизайну. 
4. Технологія кулінарії. 
5. Технологія швейної справи. 
6. Технологія художньої обробки матеріалів. 
7. Технологія будівництва та опоряджувальних робіт. 
8. Технологія агровиробництва. 
9. Основи бджільництва. 
10.  Технічне конструювання та моделювання. 
11.  Технологія української народної вишивки. 
12.  Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. 
13.  Енергетика. 
14.  Комп’ютерна інженерія. 
15.  Легка промисловість. 
16.  Основи телекомунікацій. 
17.  Агротехніка. 
18.  Технологія конструювання та моделювання одягу. 
За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки України профільне 

навчання може здійснюватися  за авторськими програмами з інших, не передбачених 
переліком, спеціалізацій. 

Ключовою складовою організації профільного навчання технологічного напряму 
є наявність відповідної матеріально-технічної бази. Таку базу мають міжшкільні 
навчально-виробничі комбінати. Тому організація профільного навчання 
технологічного напряму на базі МНВК є найбільш оптимальною. Однак, це не 
виключає можливості впровадження зазначеного напряму на базі тих загальноосвітніх 
навчальних закладів, що відповідають вимогам. 

 
Викладання предмета «Креслення» 

Соціально-економічний розвиток держави значною мірою залежить від рівня 
технічної підготовки майбутніх  працівників народного господарства. У зв’язку із 
загальною тенденцією інформаційного розвитку суспільства особливу увагу необхідно 
приділити формуванню графічних знань, розвитку просторового мислення школярів. 
Креслення – це один із ключів до успішного оперування сучасними видами 
інформаційних систем. 

Програма курсу має  на меті сформувати в учнів ставлення до креслення як до 
одного  з основних і необхідних засобів спілкування  людей у їхній практичній 
діяльності, навчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати 
графічні документи для виготовлення предметів трудової навчальної діяльності.  

Зміст програми спрямований на вирішення таких завдань:  
– формування в учнів системи знань та вмінь, необхідних для виконання 

графічних документів; 
– розвиток в учнів просторового мислення; 
– формування здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом; 
– формування в учнів якостей, необхідних для технічної творчості та участі в 

раціоналізаторській діяльності. 
Вивчення курсу креслення передбачено у 11 класах технологічного напряму в 

обсязі 2 годин на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для 
загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 
19.11.2013 № 1/11- 17681). 

У 8–9 класах креслення може вивчатися як курс за вибором  за навчальною 
програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів  (лист Міністерства 
освіти і науки України від 19.11.2013 № 1/11-17679). Навчальні програми з креслення 
розміщено на офіційному сайті МОН України.  
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Додаток 1 
 

Перелік модулів до варіативної складової програми предмета «Технології» 
 

I. Терещук А. І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з 
технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр., варіативні модулі / 
А. І. Терещук, С. М. Дятленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 128 с. 

1. Технологія бісерного плетіння на дротяній основі. 
2. Технологія художнього різьблення по дереву. 
3. Технологія геометричного (гострокутного) гуцульського різьблення. 
4. Основи лісового господарства.  
5. Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм. 
6. Технологія вишивання технікою мережки.  
7. Технологія художнього набивання на тканині. 
8. Технологія плетіння спицями.  
9. Технологія рельєфного різьблення. 
10. Технологія розпису на склі. 
11. Технологія соломоплетіння.  
12. Технологія інкрустації виробів із деревини. 
13. Технологія токарної обробки деревини. 
14. Технологія вишивання стрічками. 

II. Терещук А. І. Технології. 10–11 класи: навчальна програма, рівень 
стандарту, академічний рівень, варіативні модулі / Терещук А. І., Боринець Н. І., 
Дятленко С. М., Сидоренко В. К., Терещук Г. В., Ходзицька І. Ю. – Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2010. – 140 с. 

1. Основи об’ємного ком’ютерного моделювання. 
2. Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та форнітури. 
3. Технологія в’язання гачком. 
4. Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів. 
5. Технологія виготовлення дитячого одягу. 
6. Технологія виготовлення листівок. 
7. Технологія виготовлення м’якої іграшки.  
8. Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега. 
9. Технологія виготовлення подарункових упаковок із текстильним декором. 
10.  Технологія виготовлення штучних квітів. 
11.  Технологія вишивання шовковими стрічками. 
12.  Технологія дизайну інтер’єру. 
13.  Технологія дизайну предметів інтер’єру. 
14.  Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів. 
15.  Технологія клаптикового шиття (печворк). 
16.  Технологія ліплення. 
17.  Технологія матчворку (конструювання із сірників). 
18.  Технологія ниткової графіки. 
19.  Технологія об’ємної вишивки. 
20.  Технологія пірографії (випалювання по деревині). 
21.  Технологія писанкарства. 
22.  Технологія ручного розпису тканин (батик). 
23.  Технологія ручного ткацтва. 
24.  Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва. 
25.  Технологія художньої обробки деревини випилюванням. 
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III. Боринець Н. І. Трудове навчання: збірник варіативних модулів: Технології. 
10–11 класи / Н. І. Боринець; упорядник Л. Рак. – К.: Шк. Світ, 2011. – 120 с. 

1. Технологія вишивання весільних рушників. 
2. Технологія вишивання сорочки. 
3. Технологія вишивання бісером. 
4. Технологія бісерного ткацтва.  
5. Технологія декупажу. 
6. Технологія пошиття швейних виробів (із суцільнокроєним рукавом, на основі 
нічної сорочки). 
7. Технологія конструювання та моделювання швейних виробів. 
8. Технологія конструювання жіночого одягу. 
9. Технологія пошиття плечового виробу з капюшоном (за журнальною 
викрійкою). 
10. Технологія пошиття домашнього взуття. 
11. Технологія печворку в’язаного гачком. 
12. Технологія валяння виробів. 
13. Технологія мозаїки по деревині (маркетрі). 
14. Технологія макетування зброї. 
15. Технологія електротехнічних робіт (виготовлення електрофікованих виробів). 
16. Технологія довбарства. 
17. Технологія виготовлення виробів із екструдованого пінополістеролу. 
18. Технологія художньої в’язі. 
19. Технологія шкіряної пластики. 
20. Технологія ремонту та виготовлення меблів. 
21. Технологія виготовлення штучних приманок для вудіння риби.  

 
Література 

1. Педагогічний вісник №№ 1/03, 3/06. 
2. Сиротенко Г. О. Шляхи оновлення освіти: науково-методичний аспект / 

Г. О. Сиротенко. – Харків: Основа, 2003. 
3. , Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Л. Пироженко, О. Пометун – 

К.: А.С.К., 2003. 
4. Виготовлення прикрас з бісеру: методичний посібник / Е. Литвинець. – М., 

1994. 
5. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання / 

Д. О. Тхоржевський. – К., 2000. 
6. Тхоржевський Д. О. Методика трудового навчання / Д. О.Тхоржевський. – К.: 

Знання, 1987. 
7. Трудова підготовка в закладах освіти, 2010–2015. 
8. Від ремесла до творчості. – К.: Час, 1990. 
9. Інформаційні збірники МОУ. – К., 2015. 
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Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва 
у 2015/16 навчальному році  

 
Початкова школа 

Організація навчання у 1–4 класах здійснюється за навчальними програмами, 
розробленими відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти 
та затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про 
навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»: 

– Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 
українською мовою. 1–4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011; 

– Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 
російською мовою. 1–4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. 

Вивчення навчальних предметів у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2015/16 навчальному році здійснюватиметься за підручниками та 
навчальними посібниками, зазначеними в основному та додатковому переліках 
навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/16 навчальному році, що розміщені на 
офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти (www. iitzo.gov.ua). 

 
Музичне мистецтво. 

1–4 класи 
загальноосвітніх навчальних закладів 

 
Пояснювальна записка 

Навчальна програма з музики для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма 
визначає концептуальні підходи до музичної освіти  учнів початкових класів, 
конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, 
враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку 
національної та світової музичної культури.  

У основу програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, 
а саме:  визначення мети загальної музичної освіти в широкому культурологічному 
контексті;  підхід до сприймання музики як основи загальної музичної освіти;  
ставлення до музичного мистецтва  як джерела й предмета духовного спілкування. 
Програмою передбачено неперервність та наступність завдань і змісту музичної освіти 
в початковій та основній школі; варіативність її змісту, поліхудожність, що 
реалізується через встановлення зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва. 

Програма ґрунтується на таких принципах музичної  педагогіки:  
– орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва;  
– зв’язку музики з життям;  
– опори на три типи музики – пісню, танець, марш;  
– активізації музичного мислення;  
– єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;  
– взаємодії мистецтв;  
– особистісно-діяльнісного підходу,  визнання самобутності й самоцінності 

особистості учня. 
У програмі реалізовано ідею загальної музичної освіти учнів на основі української 

національної культури. Її суть полягає у: ставленні до музичного мистецтва як 
невід’ємної частини духовного життя народу; зверненні до народної музичної творчості 
крізь призму її життєвих зв’язків із духовним, матеріальним та практичним світом 
людини; розгляді української музичної культури в діалектичній єдності з музикою 
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інших народів; вивченні професійної музики крізь призму її фольклорних джерел; 
розкритті естетичного змісту української народної та професійної музики на основі 
осягнення учнями суті й особливостей музичного мистецтва.  

Мета і завдання музичної освіти учнів 1–4 класів зумовлені соціальними 
функціями музичного мистецтва, вимогами Державного стандарту початкової загальної 
освіти.  

Метою  музичної освіти в початковій школі є  формування основ музичної 
культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу 
ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі  сприймання й 
інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також 
формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва. 

Ця мета конкретизується в основних  завданнях, спрямованих на формування 
базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:  

– введення учнів у світ добра й краси, відбитий у музичних творах, засвоєння 
ними початкових  знань про особливості художньо-образної мови музичного 
мистецтва;  

– розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь  призму 
музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела людських 
почуттів і переживань, втілених  у музиці;  

– збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до осягнення 
художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях; 

– сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних 
здібностей учнів;  

– формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, 
опанування елементарними  практичними вміннями та навичками;  

– формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) 
якостей творчої особистості; 

– виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва. 
Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів світоглядних, 

ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних, комунікативних 
компетентностей, що досягається  через сприймання та інтерпретацію творів 
народного і професійного музичного мистецтва, оволодіння досвідом художньо-
практичної діяльності, розвиток творчих здібностей, потреби в міжособистісному 
спілкуванні та спілкуванні з творами музичного мистецтва. 

 
Характеристика структури навчальної програми 

У основу структури програми покладені різні грані музики як єдиного цілого. 
Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної 
діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних 
понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й 
пластична імпровізація  тощо) на одному уроці.  

Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності 
до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-
образної суті музичного мистецтва в найпростіших виявах, засвоєння елементів 
музичної мови; можливостями усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними 
практичного досвіду. Уміннями сприймати, аналізувати і виконувати музику учні 
оволодівають у тісному зв’язку із засвоєнням конкретної теми.  

Тематична побудова програми (заснована на музично-педагогічній концепції Д. Б. 
Кабалевського) пройшла у свій час багаторічну масову експериментальну перевірку в 
школах України і зарекомендувала себе як найбільш доцільна. 

Теми програми мають не тільки навчальний, але й музично-естетичний характер і 
відкривають можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише 
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в межах  одного уроку, але й протягом семестру, навчального року і всього навчального 
курсу. 

Базова програма передбачає свободу творчості вчителя й можливості вибору 
сучасних педагогічних методик. Тому у варіативних авторських  концепціях назви 
навчальних тем, порядок та обсяг  їх подання можуть бути іншими (за умови 
відповідності Державному стандарту). При цьому мають бути використані твори з 
основного, додаткового або варіативного матеріалу для слухання і виконання. 

Тематична структура програми 
Клас Кількість годин 

1 клас 
Тема 1. «Про що розповідає музика»  
Тема 2. «Музика навколо нас» 

35 (із них 4 год. – резервний час) 
16 
19 

2 клас 
Тема 1. «Типи музики»  
Тема 2. «Виражальне та зображальне в музиці»  
Тема 3. «Основні музичні жанри»  
Тема 4. «Мова музики» 

35 (із них 4 год. – резервний час) 
8 
8 
10 
9 

3 клас 
Тема 1. «Основні властивості музики: 

пісенність, танцювальність, маршовість»  
Тема 2. «Інтонація»  
Тема 3. «Розвиток музики»  
Тема 4. «Музична форма» 

35 (із них 4 год. – резервний час) 
8 
 
8 
10 
9 

4 клас 
Тема 1. «Музика мого народу»  
Тема 2. «Музика єднає світ» 

35 (із них 4 год. – резервний час) 
16 
19 

Примітка. Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд учителя, 
у тому числі на узагальнення тематичного матеріалу, проведення тематичного 
оцінювання, уроків-концертів тощо. 

Найважливішим завданням уроків музики у 1 класі є послідовне збагачення 
музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики; від 
якості цих занять значною мірою залежить музичний розвиток молодших школярів у 
наступних класах.   

Зіставлення музичних, літературних і візуальних образів сприятиме 
поліхудожньому вихованню молодших школярів. Програма розкриває емоційний зміст 
музики, характер творів різноманітних жанрів; допомагає учням розпізнавати життєвий 
зміст музичних творів, виявляти в них ознаки зображальності; на доступних і 
захоплюючих зразках ознайомлює з виражально-зображальними засобами музичної 
мови, через залучення  учнів до різноманітної музичної діяльності закладає основи 
елементарних виконавських умінь та навичок. Пропоновані програмою музичні твори є 
невеликими за обсягом, із яскравими музичними образами. 

Зміст програми 2 класу вводить учнів у світ  пісні, танцю і маршу  як головних 
сфер музичної образності, що пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й 
камерну, вокальну й інструментальну музику; поглиблює уявлення учнів про зв’язок 
музики з життям, допомагає усвідомити виражальні та зображальні можливості музики, 
осягнути виражальне значення елементів музичної мови, повніше пізнати внутрішній 
світ людини, відчути красу навколишнього світу. 

Програма 3 класу підводить учнів до усвідомлення пісенності, танцювальності й 
маршовості як найважливіших властивостей музики, що виростають із пісні, танцю й 
маршу і роблять музику близькою, доступною та зрозумілою людям;  дає уявлення про 
зв’язки музики з мовою, музичну інтонацію як основу музики і носія її життєвого 
змісту; музичне мистецтво, що розгортається у звуковому потоці як розподілений у часі 
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зміст; будову музичного твору як обрану композитором форму втілення образного 
змісту.  

Завдання програми 4 класу – допомогти учням відчути красу українського 
народного музичного мистецтва, осягнути інтонаційні особливості музики українського 
народу, спільні й відмінні риси народної та професійної творчості;  відчути  
національну своєрідність, спільне й відмінне в музиці різних народів; підвести учнів до 
усвідомлення ролі музики як загальнолюдської мови, яка, не потребуючи перекладу, є 
зрозумілою для людей різних країн. 

 
Особливості організації навчально-виховного процесу 

Основні ідеї програми, її тематична побудова й змістовна наповненість визначили 
особливості організації музично-освітньої діяльності учнів. 

Формування музичної культури учнів –  основа уроку, його зміст, що може мати 
різне художньо-педагогічне втілення. Цілісність уроку досягається завдяки єдності всіх 
складових елементів, оскільки в основу його побудови мають бути покладені не різні 
види діяльності, а різні грані музики як цілісного явища. Це дає можливість вносити в 
урок будь-які контрасти, необхідні для підтримування уваги учнів, створювати 
атмосферу творчої зацікавленості, узгоджувати матеріал програми з рівнем розвитку 
учнів.  

Тематизм програми передбачає творчість учителя, який може вносити  корективи 
щодо репертуару (у межах 10 %), використовуючи додатковий, варіативний та 
етнорегіональний матеріали з аналогічними художньо-педагогічними якостями. 
Критеріями відбору  музичного матеріалу є його художня цінність і захопленість для 
учнів, педагогічна доцільність (чогось навчати), виховна значимість (сприяти 
вихованню моральних ідеалів і естетичного смаку). 

Тематична структура програми створює умови для досягнення цілісності уроку, 
єдності всіх його складових елементів, оскільки  в основу цієї структури покладено не 
різні  види діяльності учнів, а  різні грані музики як єдиного цілого. 

Відповідно до концепції Д. Кабалевського, проблема сприйняття музики не 
пов’язується з жодним окремим  видом діяльності. Активне сприйняття  музики – 
основа музичного виховання в цілому, усіх його ланок. Підхід до музичного 
сприймання як основи музичної освіти учнів виводить на перший план завдання аналізу  
й інтерпретації музичних творів. Емоційне сприйняття музики, роздуми про неї, 
втілення образного змісту у виконанні створюють можливість оволодівати прийомами 
порівняння, аналізу, узагальнення, класифікації різних явищ музичного мистецтва. 
Поглиблення сприймання у власне музичну сферу має відбуватися природним 
шляхом – від комплексного жанрово-ситуативного враження до диференційованого 
сприймання музичних творів. Музичне сприймання як основа всіх інших видів 
музичної діяльності, у цій діяльності й розвивається, забезпечуючи загальний музичний 
розвиток учнів. 

Музичний репертуар програми не прив’язаний до «видів діяльності», а поданий з 
метою розкриття навчальної теми. Водночас, у центрі уваги  вчителя має бути 
музичний твір, сприйняття  (осягнення) якого припускає спів  (хоровий, ансамблевий, 
сольний), пластичне інтонування, музично-ритмічні рухи, гру на дитячих музичних 
інструментах, ігрове  чотирируччя, інсценування пісень, казок, музичних «програмних» 
творів у контексті навчальної теми.  

У програмі особливе місце відводиться хоровому співу, природному способові  
вираження естетичних почуттів. Навчання співу повинно тісно пов’язуватися з 
розвитком музичних здібностей і сприяти активному, зацікавленому й творчому 
ставленню учнів до музики. Творча діяльність учнів може виявлятися в 
розмірковуваннях про музику, імпровізації пісенних мелодій (мовній, вокальній, 
ритмічній, пластичній), створенні нескладних мотивів, інсценуванні сюжетів пісень, 
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складенні елементарних танців, темброво-ритмічних супроводів, у малюнках, доборі 
музичних колекцій для домашньої фонотеки тощо.  

Передбачене програмою виконання музично-ритмічних рухів, спрямованих на 
пластичне вираження змісту музики (пластичне інтонування, вільне диригування, 
танцювальні рухи, крокування, «гра» на уявних музичних інструментах тощо), має 
розвивати музичні здібності учнів, їхню здатність емоційно й свідомо сприймати 
музику. Однією з форм виконавської діяльності учнів запропоновано гру на 
елементарних музичних інструментах, що сприятиме розвиткові музичного слуху, 
уміння розрізняти ритмічні, темброві та динамічні особливості звучання.  

Передбачений програмою резервний час може використовуватися вчителем для 
тематичної атестації учнів, проведення узагальнювальних уроків,  уроків-концертів 
тощо. 

Основним видом домашніх завдань із  предмета мають бути завдання слухати 
музику в оточуючому середовищі й розповідати про свої враження на уроках. Доцільно 
рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні музично-пізнавальні 
радіо- і телепередачі. 

Реалізації завдань навчальної програми сприятиме позаурочне спілкування  учнів 
із музикою: участь у музично-виховних заходах, роботі  музичних гуртків, відвідування 
концертів і спектаклів для дітей, домашнє музикування тощо.  

Примітка. Варіативний матеріал для сприймання та виконання запропонований 
Лобовою О. В. 

 
Навчально-методичне забезпечення викладання 

 музичного мистецтва в початковій школі 
Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та з метою 

впровадження оновленого змісту освіти для 1–4 класів розроблені нові підручники.  
Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти та базових навчальних програм.  
Структура, зміст і методичний апарат реалізують особистісно орієнтований підхід 

до навчання, провідні функції підручників (інформаційну, розвивальну, виховну, 
мотиваційну); відповідають інноваційним підходам у методиці, запитам дітей цього 
віку в пізнанні, спілкуванні, різноманітній продуктивній діяльності. 

Вивчення молодшими школярами курсу «Музичне мистецтво», що є складовою 
освітньої галузі «Мистецтво», дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні 
цінності людства як невід’ємну частину світової музичної культури, опановувати 
специфіку художньо-образної мови. Інтегрований підхід до викладання музики, 
зокрема основ музичної грамоти, створює сприятливі умови для засвоєння учнями 
закономірностей виникнення і розвитку музичного мистецтва в комплексному його 
поєднанні з науками й іншими видами мистецтва, творчої діяльності та емоційно-
ціннісного ставлення до музики як до прояву життя. 

Нове покоління підручників характеризується багатим ілюстративним рядом – 
репродукції творів різних видів мистецтва, світлини, наочність виконання практичних 
завдань з образотворчого мистецтва, вокальних вправ із музичного мистецтва тощо. У 
підручниках вміщено основний навчальний (текстовий та ілюстративний) матеріал, 
який учні мають опанувати на уроках.  

Більшості підручників притаманний діалогічний виклад навчального матеріалу: 
система запитань і завдань спонукатиме дітей до творчості, спілкування, роздумів, 
залучення до спільної мистецької діяльності. Крім того, у деяких підручниках уведені 
казкові персонажі, які допомагатимуть учням осягати таємниці мистецтва – Музикус і 
Тріольчик (у підручнику авторів: Аристової Л. С. і Сергієнко В. В.), чарівниця 
Гармонія, королева Композиція, принц Декор та пан Колорит (автори: 
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Калініченко О. В. і Сергієнко В. В.), Барвик і Лясолька (у підручнику інтегрованого 
курсу «Мистецтво»).  

 
Навчально-методичне забезпечення викладання 

 музичного мистецтва у 1 класі 
Для учнів 1 класу  загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено  

підручники: «Мистецтво», авт.: Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В., вид-во 
«Генеза»; «Музичне мистецтво», авт.: Аристова Л. С., Сергієнко В. В., вид-во 
ВД «Освіта»; «Музичне мистецтво», авт. Лобова О. В., вид-во «Школяр».  

Навчально-методичний апарат підручників курсу «Мистецтво» спрямований на 
реалізацію їх основних  функцій і ґрунтується на таких засадах: змістове наповнення, 
характер викладу матеріалу й побудована система методів і прийомів навчання 
відповідають віковим психологічним особливостям учнів початкових класів, згідно з 
вимогами програми вони доступні, різноманітні, тісно пов’язані з життєвим світом, 
пізнавальними інтересами й потребами дитини; вони враховують те, що молодші 
школярі не можуть повноцінно засвоїти на одному уроці багато нових слів і понять, 
тому визначення останніх подаються в елементарних, спрощених формулюваннях та 
підкріплюються конкретними і зрозумілими дітям прикладами й ілюстраціями; вміщені 
в рукописі підручників запитання, завдання, вправи дидактично доцільні, вони 
актуалізують досвід дітей, що є важливим для повноцінного засвоєння нового 
художньо-пізнавального матеріалу та його застосування і закріплення у власній 
художньо-практичній діяльності; виконання завдань передбачає диференціацію  з 
урахуванням різних рівнів розвитку дітей (наприклад, завдання з малювання чи 
ліплення передбачає можливість вибору дитиною простішого або складнішого варіанту 
виконання, при імпровізації інструментального супроводу до пісень учень обирає 
дитячий інструмент, що відповідає не лише музичному образу, а і його виконавським 
інтересам і можливостям); для формування здатності особистості до культурного 
самовираження та розвитку творчих здібностей у підручниках поряд із запитаннями на 
засвоєння навчального матеріалу і завдань суто тренувального характеру вміщено 
художньо-творчі завдання: імпровізувати  ритмічний супровід  до пісні на дитячих 
інструментах, створити на них своєрідні «звукові картини», інсценувати пісню з 
елементами перевтілення, фантазувати й придумувати оригінальні образи в перебігу 
виконання художньо-практичної роботи;  візуальний матеріал виконує дидактичну 
функцію, а не допоміжну суто ілюстративну, що конче важливо для усвідомлення та 
закріплення мистецьких знань і вмінь, адже репродукції мистецьких шедеврів, 
фотографії, педагогічні малюнки, ритмічні схеми-партитури  є суттєвим джерелом 
художньої інформації; водночас логічно розміщені кольорові ілюстрації мають також  
естетико-виховну і загальнокультурну цінність, вони спрямовані на розвиток культури 
естетичного сприймання, смаку, художнього мислення; розроблений навчально-
методичний апарат, що включає систему запитань та завдань різних рівнів і типів, 
актуалізує практичну спрямованість змісту, його зв’язок із життєдіяльністю дітей 
молодшого шкільного віку, природним і культурним середовищем. 

Реалізація змістових ліній освітнього стандарту в частині «Музичне мистецтво» 
забезпечується повною відповідністю підручників вимогам Державного стандарту 
щодо обсягу та порядку подання змісту загальної початкової музичної освіти.  

Формування музичного репертуару підручників відбувається на засадах 
поєднання національної домінанти і полікультурного підходу на основі творів, 
запропонованих Програмою. Характерними ознаками репертуару є його художня 
цінність і гуманістична спрямованість.  

Детальне дидактико-методичне розроблення змістових ліній стандарту в 
підручниках (із залученням творів суміжних видів мистецтв, урахуванням 
міжпредметних зв’язків, розвивального та вихованого потенціалів навчального 
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матеріалу тощо) надає можливості для оволодіння учнями початкової школи 
комплексом ключових, міжпредметних і предметних компетентностей. 

Провідним засобом реалізації змістових ліній стандарту та формування музичної 
культури дітей в авторській концепції є музично-творча діяльність, що представлена 
різноманітними видами роботи (слухання музики, різні форми співу, елементарне 
музикування, музично-ритмічні рухи, ознайомлення з історією та теорією музики, 
творчі форми музичної діяльності тощо).  

Навчально-методичний апарат підручників є засобом доступного для учнів 
дидактичного розкриття змісту Державного стандарту початкової загальної освіти й 
Базової навчальної програми з музичного мистецтва.  

Чинником розвитку музичної спрямованості учнів 1–2 класів є система 
мотиваційних елементів підручників, серед яких: дидактичні вірші та казки; музичні 
ігри; музично-рухливі вправи (вікторини, танцювальні хвилинки, «вільне» 
диригування, пластичне інтонування); творчі виконавські завдання (інсценування та 
рольове виконання пісень, ритмічні оркестри, «акустичні» види музикування); 
дидактичні ілюстрації, малюнки та інші види наочності; «завдання-цікавинки» – вірші-
загадки, ребуси, тексти «з пропусками», елементи інтеграції музики з іншими 
мистецтвами. У 3–4 класах до цього додаються дидактичні розповіді й оповідання; 
проблемно-пошукові завдання; ознайомлення учнів зі сферами практичного 
застосування знань; вправи змагального типу; дидактичні схеми, кросворди, 
головоломки; завдання, що спонукають учнів до самонавчання, орієнтують їх на 
позакласну музично-творчу діяльність.  

Формування музичної обізнаності націлено на опанування теоретичних основ 
музичного мистецтва та його зв’язків у ланках «музика-людина», «музика-життя», 
«музика-інші види мистецтв»; оволодіння комплексом умінь і навичок, способів різних 
видів музичної діяльності; практики і досвіду власних творчих спроб у всіх формах 
спілкування з мистецтвом тощо.  

На реалізацію пізнавальної функції підручників спрямовано: практичні завдання 
щодо сприймання і виконання музики; навчальну інформацію у формі дидактичних 
казок і віршів, художніх і публіцистичних розповідей; довідкові матеріали; апарат 
повторення та контролю вивченого матеріалу (запитання, вправи, комплекси 
підсумкових завдань, заключні уроки-концерти) тощо.  

Перспективи становлення загальнокультурної компетентності школярів 
реалізуються через ознайомлення їх із відомостями стосовно розвитку світової 
культури, специфіки різних видів мистецтв, формування навичок розуміння та 
первинного аналізу літературних, візуальних, сценічних творів. 

 
Навчально-методичне забезпечення  

викладання музичного мистецтва у 2 класі 
Для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено підручники: 

«Мистецтво», авт.: Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В., вид-во «Генеза»; 
«Музичне мистецтво», авт.: Аристова Л. С., Сергієнко В. В., вид-во ВД «Освіта»; 
«Музичне мистецтво» авт. Лобова О. В., вид-во «Школяр».  

Зміст підручника інтегрованого курсу «Мистецтво» структуровано відповідно до 
домінантних ліній – музичне мистецтво, образотворче мистецтво, кожне з яких реалізує 
основні види діяльності на уроці: сприймання мистецтва та художньо-практична 
діяльність (спів, малювання), що сприяють опануванню учнями провідної теми року 
«Краса природи в мистецтві». У підручнику вміщено різноманітні види завдань, що 
спонукатимуть розвитку творчості дитини – створи мелодію, інструментальний та 
ритмічний супровід, «оживи картину», «створи звукові картини» «придумай і виконай 
ролі» тощо. Для мотивації творчості учнів у підручнику також вміщені віршики, 
загадки. Завдання на порівняння та знаходження відповідностей, завдання «допоможи 
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Барвику/Лясольці..», «розкажи своїм друзям, рідним..» тощо мотивуватимуть 
пізнавальну активність маленьких школярів. У додатку підручника вміщено цікаву 
мистецьку абетку, а також ноти та тексти пісень для вчителя. 

Підручник «Музичне мистецтво» для 2 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів (авт.: Аристова Л. С., Сергієнко В. В.) є концептуальним продовженням серії 
підручників для початкової школи цього авторського колективу. Підручник 
структуровано відповідно до вимог програми за 4 розділами – «Типи музики», 
«Виражальне та зображальне в музиці», «Основні музичні жанри», «Мова музики», що 
визначає зміст і наповненість конкретних тем-уроків. Структура підручника містить 
кілька блоків: пояснення нового матеріалу, що відбувається у формі діалогічної бесіди 
між казковими персонажами – мудрим чарівником Музикусом, веселим хлопчиком 
Тріольчиком і мешканцями країни Музики (королевою Мелодією та королем Ритмом, 
паном Темпом і феєю Динамікою); завдання і запитання для сприймання музики 
(Слухаємо музику); завдання для виконання пісень і поспівок (Співаємо разом); 
запитання для закріплення матеріалу, більшість з яких мають діяльнісний та ігровий 
характер (Фантазуємо, граємо, жартуємо). 

Ілюстрації, подані в підручнику, репрезентують насамперед мистецькі шедеври, а 
фотографії, вміщені з дидактичними цілями, полегшують засвоєння закономірностей 
музичного мистецтва. У нотному додатку для вчителя подані ноти та тексти пісень. 

Підручник «Музичне мистецтво. 2 клас» автора Лобової О. В. дає змогу 
ознайомити школярів зі звуковою природою, джерелами та різновидами музичного 
мистецтва; змістовим і емоційним багатством, виражальними й зображальними 
можливостями вокальних та інструментальних, програмних і непрограмних творів; з 
інтонаційною природою, основними елементами мови музики й особливостями її 
розвитку; вивільнити навчальний процес від зайвої механічної роботи, розвивати 
аналітичне мислення, забезпечити диференційований підхід у засвоєнні знань. У той 
самий час підручник дозволяє вчителю, який творчо працює з класом, застосовувати 
свої методичні прийоми, використовуючи для цього довідкові матеріали 

Наголошуємо, що робота з підручником повинна бути одним із видів діяльності 
учнів на уроках мистецьких дисциплін. 

 
Навчально-методичне забезпечення  

викладання музичного мистецтва у 3 класі 
 

«Музичне мистецтво. 3 клас» 
 (авт. О. В. Лобова) 

Підручник вирізняється інноваційною тематичною структурою, що коригується 
відповідно до вимог педагогічної доцільності й Державного стандарту, а також з 
урахуванням змістового наповнення авторських підручників для 1 і 2 класів. 

Навчальний зміст підручника для 3 класу, побудований у формі подорожі до країн 
пісні, танцю та маршу, розкриває учням сутність, особливості й різновиди цих 
провідних музичних жанрів. Відповідні змістові лінії реалізуються за допомогою 
взаємопов’язаних навчальних тем, кожна з яких відповідає одному уроку. До 
тематичного контролю подані чотири комплекси «10 завдань для перевірки знань», а 
узагальнення з вокальної роботи відбувається на семестрових уроках-концертах.  

У основу навчально-методичного апарату підручника покладено систему 
дидактичних завдань, які пропонують конкретні методи і прийоми музичного навчання. 
Комплексне використання завдань різних типів створює передумови для забезпечення 
систематичності, різноманітності й ефективності формування музичної культури 
школярів на всіх етапах уроку. Разом із тим, дидактична насиченість підручника надає 
вчителеві можливість педагогічно доцільного добору форм і методів роботи, а також 
інформаційного, музичного та іншого навчального матеріалу відповідно до рівнів 
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підготовленості учнів.  
Для більш ефективної організації музичної освіти молодших школярів за 

підручником підготовлено навчально-методичний комплект, до складу якого входять 
робочий зошит, методичний посібник і фонохрестоматія із записами музичних творів 
для слухання та виконання.  

  
«Музичне мистецтво. 3 клас»  

(авт.: Л. С. Аристова,  В. В. Сергієнко). 
Підручники спрямовані на формування та розвиток в учнів комплексу ключових, 

предметних (музичних) і міжпредметних  компетентностей у процесі набуття власного 
естетичного досвіду під час сприймання та аналізу-інтерпретації музики й практичної 
діяльності. Головною метою підручника є створення такого інформаційно-освітнього 
середовища, що забезпечує включення кожної дитини в самостійну навчальну 
діяльність. 

Структура підручника, прийоми введення до тексту нових понять, використання 
засобів наочності спрямовані на те, щоб не тільки передати учням певну інформацію, а 
й передусім навчити їх самостійно користуватися книгою, викликати інтерес до 
музичного мистецтва. Навчально-методичний апарат підручника складає дидактично 
доцільна система запитань і завдань, вправ та дидактичних ігор, завдяки яким 
утілюються як традиційні, так й інноваційні методи і прийоми навчання. 

У третьому класі, «мандруючи» королівствами Співучих Мелодій та 
Танцювальних Ритмів, окрім уже відомих героїв – королеви Мелодії та короля Ритма, 
пана Темпа, феї Динаміки та братів Ладів (Мінора і Мажора), маленькі школярі 
зустрічатимуться з новими персонажами: феями Інтонацією, Імпровізацією та 
Музичною Формою. 

Чільне місце в підручнику посідають завдання, що, з одного боку, виступають 
носіями інформації, а з іншого – становлять самостійний компонент підручника, апарат 
організації засвоєння знань. Вони розподілені на групи, що спрямовані на: 1) засвоєння 
знань (пригадай прослуханий твір «Цар Горох»; досліди, у якій із композицій, поданих 
нижче, переважає пісенність, а в якій – танцювальність, маршовість. с. 12); 2) 
формування умінь і навичок (який характер танцю?; добери відповідні слова; розкажи 
про характер мелодії, темп музики; скористайся підказкою Тріольчика. с. 21; 23); 3) 
набуття досвіду творчої діяльності (придумай назву до кожної прелюдії; спробуй 
створювати голосом різні музичні інтонації, які будуть виражальними й 
зображувальними водночас. с. 32; 50); 4) формування емоційно-ціннісного ставлення 
до світу та мистецтва (роздивись художні роботи Ольги Песчаної; які враження і 
почуття вони викликають?; який із краєвидів художниці краще озвучити мажорною 
музикою, а який – мінорною?; поясни свою думку. с. 65); сприяють розширенню 
словникового запасу (обери слова, що характеризують музичну мову. с. 79).  

Наприкінці кожного семестру пропонується підсумковий блок – «Перевір свої 
досягнення», до якого входять 5 завдань. Запропоновані завдання класифіковані за 
характером пізнавальної діяльності: репродуктивні – до них належать завдання на 
відтворення навчального матеріалу, на його застосування в знайомих умовах, дії за 
зразком, тренувальні вправи (скориставшись підказками, пригадай назви пісень; 
заспівай їх. с. 57), та продуктивні – передбачають застосування знань у нових умовах, 
елементи пошуково-дослідницької діяльності, творчості (поясни, як ти розумієш ці 
музичні жанри; який із них завжди виконує оркестр?. с. 58). 

 
«Мистецтво. 3 клас» 

 (авт.: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна) 
Оригінальність цього підручника полягає в тому, що його зміст побудовано за 

моделлю поліцентричної інтеграції мистецьких знань, яка передбачає інтегрування 
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домінантних змістових ліній – музичного та образотворчого мистецтв, що органічно 
поєднуються в єдиний тематичний цикл і збагачуються елементами хореографії, театру, 
кіно, які входять до мистецько-синтетичної лінії. Макет видання сформовано за 
домінантними лініями курсу – матеріал із музичного й образотворчого мистецтв 
подається ритмічно – розворотами, що об’єднані єдиною темою. 

Інформаційна функція забезпечується завдяки ретельному відбору художньо-
дидактичного матеріалу з опорою на шедеври українських і зарубіжних митців, 
приклади творчості народних майстрів. Ураховуючи вік учнів, інформація в підручнику 
подається у двох формах:  

• текстова інформація, кількість якої мінімізовано відповідно до віку учнів;  
• візуальна інформація: зображення поетапного виконання практичного завдання з 

образотворчого мистецтва, нотний текст пісень, що вивчаються, схеми-завдання тощо. 
Розвивальна функція підручника досягається за рахунок спрямування його змісту 

на розвиток спеціальних художніх здібностей – музичного слуху та чуття ритму, 
композиційного бачення та відчуття виразності лінії та кольору. У підручнику 
передбачено обов’язкове здійснення учнями початкових класів на уроках мистецтва 
таких видів діяльності, як сприймання, аналіз та інтерпретація творів мистецтва 
(музичного, візуального, театрального, кіномистецтва), а також практичної музичної та 
образотворчої діяльності – спів пісень, гра на дитячих інструментах, ритмічна і 
пластична імпровізація, створення композицій у графіці, живописі, скульптурі, 
декоративному мистецтві тощо).  

Виховна функція реалізується через уведення в текст підручника тем про 
історичне минуле рідного краю («Козацькому роду нема переводу», «Кобзарі – співці 
слави України»), гуманістичні цінності й пріоритети, важливі моральні якості 
особистості – доброта, дружба, любов, повага до родини тощо («Дружба і братство – 
найкраще багатство», «Дорога до храму», «Образ Мадонни в мистецтві», «Найдорожча 
у світі»).  

Мотиваційна функція підручника актуалізується завдяки добору матеріалу, який 
цікавий і доступний учням молодшого шкільного віку. Для підвищення мотивації 
навчання в підручнику активізовано ігровий аспект (включення музично-ритмічних 
ігор і художньо-ігрових вправ та завдань, елементів гумору – створи мелодію, 
інструментальний і ритмічний супровід, «оживи картину», «створи звукові картини» 
«придумай і виконай ролі» тощо). Для мотивації творчості учнів у підручнику також 
уміщені вірші, загадки, лінії-мелодії тощо. 

Невід’ємною складовою навчального комплекту «Мистецтво. 3 клас» є робочий 
зошит, у якому вміщено навчально-ігрові завдання, що допоможуть швидко і цікаво 
повторити та закріпити матеріал, поданий у підручнику, а також виконати практичне 
завдання з образотворчого мистецтва. 

 
Навчально-методичне забезпечення  

викладання  музичного мистецтва у 4 класі 
Учні 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/16 навчальному році 

опановуватимуть мистецтво за підручниками: 
1. «Музичне мистецтво» для 4 класу. Автори: Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко, 

вид. «Освіта», 128 с. 
Підручник «Музичне мистецтво» для 4 класу є концептуальним продовженням 

лінійки підручників для початкової школи. Підручник, відповідно до нової програми, 
має два розділи, що включають у себе теми: «Музика мого народу» і «Музика єднає 
світ». Кожен розділ завершується уроком узагальнення. У підручнику подано 
матеріали, спрямовані на формування й розвиток в учнів комплексу ключових, 
міжпредметних і предметних (музичних) компетентностей під час сприймання та 
практичної діяльності. Особливістю підручника є вміщення творів для співу – текстів і 

190 
 



нот, а також наприкінці – музичного словничка (основні музичні поняття), переліку 
прослуханих творів і творів для співу. Для урізноманітнення і найкращого засвоєння 
навчального матеріалу в підручнику вміщено додаткові рубрики: «Портрет 
композитора» (стислі відомості про життя і творчість композиторів, музику яких учні 
слухають на уроці), «Музичний калейдоскоп» (цікавинки музичного світу, зокрема 
відомості про народні музичні інструменти), «Народна скринька» (легенди, перекази 
народів, із музикою яких учні ознайомлюються протягом навчального року) тощо.  

2. «Музичне мистецтво». 4 клас, авт. Л. Г. Кондратова,  вид. «Богдан», 2015 рік, 
176 с. 

Підручник складається з 2 розділів (тема 1. «Музика мого народу», тема 2. 
«Музика єднає світ»), кожен з яких розподіляється на окремі параграфи. 

3. «Музичне мистецтво». 4 клас, авт. Терещенко А. І., вид. «Грамота», 2015 рік, 128 с. 
Зміст підручника спрямований на розвиток спеціальних музичних здібностей – 

музичного слуху й відчуття ритму, що реалізується через уведення обов’язкових видів 
діяльності: сприймання, аналіз та інтерпретація музичних творів, а також практичної 
музичної діяльності: спів пісень, ритмічна й пластична імпровізація. Інформаційний 
матеріал подано в лаконічній формі відповідно до віку учнів. У зміст уроків уведено 
рубрики «Видатні композитори», «Мова музики на аркуші паперу», зміст яких 
покликаний розширити музичну ерудицію учнів. Візуальний ряд підручника 
представлений репродукціями картин видатних майстрів минулого й сучасності, 
фотографіями, а також схемами (зокрема, ритмічними), нотним записом пісенного 
матеріалу, ігровими завданнямималюнками тощо. 

4. «Музичне мистецтво» – підручник для 4 класу, авт. О. В. Лобова, УВЦ Школяр», 2015 
рік, 176 с. 

5. «Мистецтво» – підручник для 4 класу.  Автори: Масол Л. М., Гайдамака О. В., 
Очеретяна Н. В., Колотило О. М. Київ, вид. «Генеза».2015, 144 с. 

У 2015/16 навчальному році робочі навчальні плани для 1–4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних 
планів початкової школи з українською мовою навчання, початкової школи з 
навчанням російською, іншою мовою національної меншини, спеціалізованих шкіл із 
поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням предметів художньо-естетичного циклу, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011. № 572. 

Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних планів для 
початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини, 
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 2–5 до наказу 
МОН України  від 10.06.2011 № 572) на вивчення предметів художньо-естетичного 
циклу передбачено 1 навчальна година.  Проте, для повної реалізації вимог 
Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мистецтво») 
рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок варіативної 
складової навчального плану. 

Із метою підвищення якості викладання навчальних предметів художньо-
естетичного циклу в початковій школі, під час комплектації педагогічних 
працівників рекомендується передбачити годинне навантаження з музики, 
образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» насамперед учителів, 
які мають спеціальну освіту за дипломом (учитель музики, учитель 
образотворчого мистецтва). 

 
Методичні рекомендації 

щодо вивчення музичного мистецтва у 2015/2016 н.р. 
 в основній школі 

Сьогодні мистецтво в системі сучасної освіти розглядається як суттєвий 
компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал 
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пов’язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні найскладніші 
процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.  

Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно 
зорієнтованого й компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних 
документах освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах. 

Навчальні предмети художньо-естетичного циклу, до яких належать, насамперед, 
музичне, образотворче мистецтва, мистецтво, художня культура та естетика, є 
предметами так званого культуротворчого циклу, їх об’єднує загальний принцип 
«культуро творення», проте кожен із них має власні специфічні риси та завдання.  

У основній школі навчання мистецьких дисциплін у 5–7-х класах 
здійснюватиметься за новою програмою «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін.), створеною 
відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 
затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 
№ 1392. 

 
Програма з мистецтва, 5–9 класи 

 
Пояснювальна записка  

Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній 
феномен, що передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через 
осмислення фундаментальних категорій: «краса», «гармонія», «ритм», 
«пропорційність», «довершеність». Особливості опанування мистецтва в школі 
пов’язані з його  багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її 
емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення та творчі здібності. Мистецтво 
сприяє художньо-естетичному розвитку людини і стимулює готовність особистості 
брати участь у різних формах культурного життя суспільства.  

Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними 
функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-виховною, 
комунікативною, емоційно-терапевтичною.  

Програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти. Вона ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, 
компетентнісного,  діяльнісного та інтегративного підходів. Особистісно зорієнтований 
підхід забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей (музичних, 
образотворчих та ін.), творчого потенціалу. Компетентнісний підхід сприяє 
формуванню ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед 
загальнокультурних та художньо-естетичних. Діяльнісний підхід спрямований на 
розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній 
практиці. Інтегративний підхід  виражається в акцентуванні взаємодії різних видів 
мистецтва в рамках освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків із предметами 
інших освітніх галузей, інтеграції шкільного навчання мистецтв із соціокультурним 
середовищем.  

Метою навчання мистецтв у основній школі є виховання в учнів ціннісно-
світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, 
міжпредметних та предметних компетентностей у процесі опанування художніх 
цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби у творчому 
самовираженні та естетичному самовдосконаленні.  

Мета досягається шляхом реалізації таких завдань:  
– виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, 

розвиток художніх інтересів, естетичних ідеалів;  
– формування системи художніх знань, що відображає видову специфіку і 

взаємодію мистецтв;  
– розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й 
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художніх явищ;  
– стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, діалогу;  
– розвиток художніх здібностей, критичного мислення;  
– формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі в 

соціокультурному житті.  
Навчання мистецтва ґрунтується на принципах: 
– наступності між початковою, основною і старшою школами; 
– поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів 

змісту освіти; 
– інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів;  
– креативності (пріоритет творчої самореалізації); 
– варіативності змісту, методів, технологій; 
– діалогічності, полікультурності. 
 

Характеристика структури програми  
та особливості організації навчально-виховного процесу 

Структура програми «Мистецтво» зумовлена логікою побудови всього курсу, що 
забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Логічна послідовність 
тем за роками навчання (однакова і для автономного викладання музичного та 
образотворчого мистецтва, і для інтегрованого курсу) охоплює такі ключові естетичні 
категорії,  як види, жанри, стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року 
розподіляється на окремі теми варіативно, адже  змістове наповнення конкретизується 
відповідно до специфіки кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтво» і 
«Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво».      

Основні види діяльності учнів на уроках охоплюють художньо-творче 
самовираження; сприймання, інтерпретацію та оцінювання художніх творів; пізнання 
явищ мистецтва й засвоєння відповідної мистецької термінології.  

У 5–7 класах пріоритетними є різноманітні форми практичної діяльності учнів, 
під час якої відбувається їхнє самовираження у співі, інструментальному музикуванні, 
малюванні, ліпленні, конструюванні, театралізації тощо. Учні засвоюють особливості 
мови різних видів мистецтва (5 кл.), палітру жанрів музичного та образотворчого 
мистецтв (6 кл.), новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства (7 кл.). У 
8–9 класах учні опановують стилі та напрями мистецтва, що історично склалися 
впродовж епох, тому пріоритетними стають такі види діяльності, як інтерпретація 
художніх творів у культурологічному контексті, виконання індивідуальних і 
колективних проектів. Водночас поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча 
й культурологічна пропедевтика).  

Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати міжпредметні 
зв’язки й з іншими освітніми галузями: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», 
«Технології», «Здоров’я і фізична культура» тощо. 

Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, 
поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати 
мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на  навчальну тематику та 
критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові 
завдання для учнів, ураховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну 
драматургію уроку. Предмети мистецтва в загальноосвітній школі мають важливе 
естетико-виховне спрямування, якому підпорядковуються дидактичні завдання, тому 
вчитель має сприяти зростанню  в учнів інтересу до мистецтва, розвитку здатності 
емоційно реагувати на художні твори і знаходити в них особистісний смисл.  Отже, 
головне надзавдання вчителя – створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, 
щоб кожен урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість – у 
особистісній і соціокультурній діяльності.  
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Години резервного часу використовуються на розсуд учителя –  на відвідування 
музеїв, виставок, театрів тощо.   

Загальна тематична структура програми  

Клас Тема 

Кількість годин на тиждень 
Інтегрований курс «Мистецтво» 

Музичне 
мистецтво 

Образотворче 
мистецтво 

5 «Види мистецтва» 1 1 
 

6 «Жанри мистецтва» 1 1 
 

7 «Мистецтво: діалог 
традицій і новаторства» 1 1 

 Інтегрований курс «Мистецтво» 

8 «Мистецтво в культурі 
минулого» 1 

9 «Мистецтво в культурі 
сучасності» 1 

  
Тематична структура програми «Музичне мистецтво» (5–7 кл.) 

 35 год. на рік (1 год. на тиждень), із них 4 год. – резервний час  
 

Клас Тема року Теми 

5 
«Види 

музичного 
мистецтва» 

«Музика як вид мистецтва» 

«Народна музика» 

«Професійна музика» 

«Взаємодія музики з іншими видами мистецтва 
(образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, 

цирк, кіно)» 

6 
«Жанри  

музичного 
мистецтва» 

«Жанри камерно-вокальної музики» 

«Жанри хорової музики» 

«Жанри камерно-інструментальної музики» 

«Жанри симфонічної музики» 

 
7 

«Музика: діалог  
традицій і   

новаторства» 

«Мистецтво в нашому житті» 

«Новітні музичні явища» 

6 клас.  Жанри музичного мистецтва 

Зміст Державні вимоги 
до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

Жанри камерно-
вокальної  музики 
 

Учень знає і розуміє:  
– характерні ознаки жанрів камерно-вокальної та хорової 

музики (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, меса, літургія 
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Жанри хорової 
музики 
 
 
 

тощо.) відповідно до їх призначення;  
Уміє: 

– порівнювати камерно-вокальні та хорові жанри; 
– виконувати пісні, що виражають різні естетичні почуття; 
– інтерпретувати образний зміст камерно-вокальних і 

хорових творів; 
– визначати композиційну будову (форму) музичних творів 

різних камерно-вокальних і хорових жанрів, типи розвитку; 
– застосовує: 
– набуті знання про вокальну та хорову музику у власній 

виконавській діяльності 
Жанри камерно- 
інструментальної 
музики 
 
 
Жанри симфонічної 
музики 
 
 
 
 
 

Учень знає і розуміє: 
– характерні ознаки  музичних жанрів  –  камерно-

інструментальних  (прелюдія, скерцо, ноктюрн, етюд, варіації, 
рондо, соната, квартет тощо.), і симфонічних (увертюра, 
концерт, симфонія, симфонічна поема, сюїта тощо.); 

– особливості музичних циклів, поєднання жанрів; 
Уміє:  

– співати пісні, зокрема двоголосні; 
– інтерпретувати інструментальні твори різних жанрів, 

визначати їх композиційну будову (форму), типи розвитку 
музики; 
Застосовує: 

– набуті знання про інструментальну музику в процесі 
міжособистісного спілкування 
Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність: 

– інтерпретувати музичні твори різних жанрів, 
усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики; 

– виконувати пісні різних жанрів (соло, у ансамблі, хорі);   
– застосовувати набуті музичні знання та вміння для 

самореалізації, створення  домашньої фонотеки, складання 
програм шкільних і позашкільних концертів; 

–  розуміти зв’язок музики з гуманітарними та 
природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні 
компетентності в різноманітній творчій діяльності; 

– висловлювати оцінні судження щодо музики різних 
жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, 
брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо 
музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, 
виявляти ініціативу та взаємодопомогу в груповій роботі; 

– проявляти активність у процесі пізнання музичного 
мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення 
тощо) у пошуковій діяльності 

7 клас.  Мистецтво: діалог традицій і новаторства 

Зміст Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки 
учнів 

Музичне мистецтво 
в нашому житті 

Учень знає і розуміє: 
– музичну культуру рідного краю; 
– особливості аранжування народної та академічної 

музики; 
– специфіку традиційної та сучасної обробки народної 

музики; 
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– особливості відображення етнічних мотивів у класичній і 
сучасній музиці; 
Уміє: 

– виразно виконувати пісні, створювати елементарний 
супровід до них; 

– порівнювати оригінальні музичні твори та їх 
аранжування; 
Застосовує: 

– знання та вміння з аранжування народної музики у 
власній виконавській творчості 

Новаторство в 
музичному  
мистецтві 

Учень знає і розуміє: 
– особливості сучасних музичних явищ (джаз, рок, поп, 

шансон, авторська пісня); 
– відмінності між рок-оперою, мюзиклом і класичними 

музично-театральними жанрами; 
– виражальні засоби електронної музики; 
– уміє: 
– розрізняти та виконувати вокальні твори сучасних 

напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня); 
– висловлювати емоційно-ціннісне ставлення до творів 

сучасного музичного мистецтва; 
– створювати власні музичні композиції з використанням 

комп’ютерних технологій; 
– застосовує: 
– знання про сучасні музичні напрями у власній творчій 

діяльності 
Наприкінці  7 класу учень виявляє здатність: 
– самостійно інтерпретувати музику сучасності, розуміючи взаємозв’язок 

традицій і новаторства; 
– виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати 

елементарний музичний супровід до них, здійснювати музично-технічне 
забезпечення шкільних виховних заходів, застосовувати набуті музичні знання і 
вміння для самореалізації та в соціокультурній діяльності; 

– розуміти  зв’язок музики з предметами інших освітніх галузей і 
застосовувати міжпредметні компетентності в процесі самореалізації та в 
соціокультурній діяльності; 

– висловлювати критичні судження щодо музичних явищ сучасності, виявляти 
естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію щодо музичних 
явищ сьогодення під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної та 
колективної музичної діяльності; 

– проявляти самостійність  у процесі пізнання музичних явищ сучасності, 
прагнення використовувати  інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного 
мистецтва в пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності 

 
У 2015/16 н.р. відповідно до наказу МОН України від 03.04.2012 № 409 за новими 

навчальними планами та програмами починають навчатися учні 7-х класів. У 5 класі 
зроблено акцент на вивчення особливостей мови та видів різних мистецтв, у 6 класі, 
згідно з програмою «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін.), в учнів є можливість усебічно 
ознайомитися з усіма основними жанрами музичного та образотворчого мистецтв (тема 
року – «Жанри мистецтва»). У 7 класі учні вивчатимуть  новітні явища в мистецтві в 
єдності традицій і новаторства. На цій ґрунтовній основі учням буде легше опановувати 
особливості художніх стилів, що вивчатимуться в майбутньому – у 8–9-х класах. 
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Реалізуючи на уроках музичного мистецтва  компетентнісний підхід, що сприяє 
формуванню ключових предметних і міжпредметних компетентностей, упроваджуючи 
інтегративні художньо-педагогічні технології, учитель музичного мистецтва має бути 
обізнаним із програми навчання образотворчого мистецтва. З образотворчого 
мистецтва семикласники ознайомляться з видами архітектури; особливостями  
побудови  інтер’єру та екстер’єру; архітектурними пам’ятками рідного краю, України; 
видами декоративно-прикладного мистецтва (розпис, вишивка, писанкарство, 
витинанка, народна іграшка тощо). Учні мають знати і розуміти види дизайну 
(графічний, промисловий,  ландшафтний,  арт-дизайн); особливості засобів виразності 
видів дизайну; проектувати і моделювати транспортні засоби та побутові вироби, 
зокрема  на основі природних аналогів; розробляти ескіз дизайну середовища; ескізи 
одягу з урахуванням традицій і сучасної моди; ескізи для різних видів поліграфічної 
продукції; засоби арт-дизайну у власному житті. 

Зміст інтегрованого курсу «Мистецтво» побудовано за моделлю поліцентричної 
інтеграції мистецьких знань, що передбачає інтегрування домінантних змістових 
ліній – музичного та образотворчого мистецтв, які органічно поєднуються в єдиний 
тематичний цикл і збагачуються елементами хореографії, театру, кіно, що входять до 
культурологічної лінії державного освітнього стандарту. Таким чином зміст 
інтегрованого курсу реалізує всі змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво» 
державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.  У 7 класі учні 
вивчають тему «Мистецтво: діалог традицій  і новаторства»,  знайомляться з різними 
видами мистецтва в нашому житті, новітніми музичними явищами, закріплюють знання 
про стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм,  реалізм; 
опановують екранні мистецтва та  форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама). 

Упродовж навчання на уроках мистецьких дисциплін учні мають набувати досвід 
висловлювати оцінні судження щодо музичного мистецтва, традиційного й новітнього, 
виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у дискусіях, 
порівнювати власну думку щодо творів мистецтва з думкам інших і толерантно 
ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу в груповій роботі; проявляти 
активність у процесі пізнання мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, 
телебачення тощо) у пошуковій діяльності. 

 
Особливості оцінювання результатів навчання 

Багатокомпонентність змісту мистецької освіти зумовлює 
багатофункціональність оцінювання досягнень учнів у цій галузі, єдність 
діагностичної, коригувальної, стимулюючо-мотиваційної, навчальної, виховної, 
розвивальної, прогностичної функцій.  

Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають стати 
основні компетентності:  

– предметні мистецькі (зокрема інтерпретаційні та діяльно-творчі); 
– міжпредметні естетичні (естетичні оцінки й ставлення);  
– ключові (загальнокультурні, інформаційно-комунікативні, соціальні).  
Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво» 

ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його 
недоліків і прорахунків, а  рівень особистісних досягнень.  Як відомо, значну роль у 
мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності (музичний слух, вокальні дані, 
відчуття ритму, кольору, пропорцій, симультанне образне сприймання тощо), що 
впливають на освітні результати учнів. Тому індивідуальний і диференційований 
підходи до оцінювання мають надзвичайно важливе значення. Комплексна перевірка та 
оцінка, що інтегрує результати різних видів діяльності учнів − інформаційно-
пізнавальної, практичної, творчої, − дають змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і 
гуманно (не пригнічуючи особистість) оцінити тих, хто не має яскраво виражених 
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художніх здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, 
активністю, ініціативністю.  

До основних видів  оцінювання належать:  
– поточне (виконує діагностичну, стимулюючу  коригуючу функції); 
–  підсумкове (семестрове і річне).  

Додатковими засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є самооцінка та 
взаємне оцінювання.  

 
Навчально-методичне забезпечення  

викладання музичного мистецтва у 7 класі 
 

Для реалізації нової навчальної програми для учнів 7 класів створено і 
рекомендовано МОН такі підручники з мистецьких дисциплін:  

− Масол Л. М. Музичне мистецтво: підручник для 7 класу / Л. М. Масол, 
Л. С. Аристова – Харків: Сиция, 2015; 

− «Музичне мистецтво»: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів / Л. О. Хлєбникова, Т. О. Наземнова, Л. О Довгань, Н. І. Міщенко. – 
Х.: Ранок, 2015. – 160 с. : іл. 

− Кондратова Л. Г. Музичне мистецтво: підручник для 7 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів, Л.Г Кондратова. – Тернопіль: Навчальна книга – 
Богдан, 2015. – 208 с.: іл. 

Учні 8 класів у 2015/16 навчальному році продовжуватимуть навчатися за 
навчальними програмами «Музичне мистецтво. 8 кл.» (авт. Б. Фільц та ін.), 
«Мистецтво. 7–8 кл.» (авт. Л. Масол та ін., вид. «Перун», 2005 р.). 

У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є художня 
культура, що вивчається за програмою «Художня культура» авт.: Л. Масол, 
Н. Миропольська (вид. «Перун», 2005 р.). Її зміст є логічним узагальненням вивченого 
учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1‒8 класах та пропедевтикою подальшого 
вивчення художньої культури в старшій профільній школі.  

Звертаємо увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства (лист МОН від 
27.01.2009 № 1/9-55), зважаючи на мистецьке наповнення змісту предмета, місцевим 
керівним органам освіти рекомендовано під час комплектації педагогічних 
працівників передбачити годинне навантаження з художньої культури насамперед 
учителів музичного чи образотворчого мистецтва. 

 
Старша школа 

Учні 10–11 класів відповідно до обраного профілю навчання опановуватимуть 
художню культуру за програмами рівня стандарт, академічного та профільного рівня 
авторів Масол Л., Миропольська Н., що міститься в Збірнику програм з художньо-
естетичного циклу для 5‒11 класів (вид. «Перун», 2005 р.), Збірнику програм для 
профільного навчання (вид. «Оберіг», 2009 р.) та розміщена на сайті МОН 
(www.mon.gov.ua). 

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством для 
використання в загальноосвітніх навчальних закладах, щорічно зазначається в Переліку 
програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних 
закладах, що друкується на початку кожного навчального року в інформаційному 
збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщується на сайтах МОН 
(www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
(www.iitzo.gov.ua). 

Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва, і тому 
найдоцільніше більшість із них будувати за методом емоційної (художньо-
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педагогічної) драматургії, що спрямований на активізацію емоційного відношення 
школярів до мистецтва. Цей метод сприяє створенню атмосфери зацікавленості, живого 
інтересу до уроку. Його основна функція полягає, насамперед, у тому, щоб допомогти 
учням  зрозуміти, пережити досвід емоційно-естетичного ставлення до навколишнього 
світу, втілений в образній структурі твору мистецтва, окрім того цей метод покликаний 
робити процес пізнання мистецтва цікавим і захоплювальним. 

Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів із предметів художньо-
естетичного циклу у 1–8 класах може проводитись у різних формах, окрім письмових 
(запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, 
самостійних робіт, написання рефератів), що спричиняють додаткове недоцільне 
навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових 
домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької 
діяльності.  

Навчання художньої культури має базуватися на положенні: «Головне – не 
кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного художньо-
естетичного досвіду».  

Саме тому рекомендуємо педагогам художньої культури перейти з площини 
монологічного викладу навчального матеріалу в площину конструювання діалогу між 
учнями. Цьому сприятиме використання різноманітних форм роботи на уроці, зокрема 
інноваційних художньо-педагогічних технологій – інтегративних, проблемних, 
інтерактивних (дискусії, диспути), проектних (індивідуальні, групові та колективні 
проектні завдання), переважно замінюючи монологічну форму подачі матеріалу на 
діалогічну. Звертаємо увагу, що проектна діяльність має організовуватися на 
добровільних засадах: це стосується як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і 
форм презентації. В умовах особистісно орієнтованого навчання головним завданням 
учителя стає зацікавити учнів предметом, віднайти завдання, що відповідатимуть і 
здібностям, і можливостям кожного школяра. Проектну діяльність учнів треба ретельно 
планувати, поетапно відстежувати й оцінювати результати. Учителеві доцільно 
стежити за виконанням проектів, допомагати учням організовувати свою роботу, 
вчасно коректувати її, консультувати в разі виникнення труднощів. 

Крім того, у старшій профільній школі важливим постає завдання професійної 
орієнтації учнів. Для  цього слід, зокрема у профільних класах, посилити практичну 
спрямованість курсу через систему спеціальних творчих завдань з урахуванням 
інтересів учнів, які водночас виконують функцію «професійних випробувань» із метою 
реалізувати й перевірити здібності учнів.  

Основними та обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, 
має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність 
учнів (вокально-хорова, художньо-практична, творча). Тому оцінювання навчальних 
досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до 
орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 
системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 № 1222). 

Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні 
роботи) з музичного мистецтва, образотворчого мистецтв та інтегрованого курсу 
«Мистецтво» не проводяться. Тематична атестація проводиться один раз або двічі на 
семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми програм із 
музики (музичного мистецтва) розраховані на вивчення впродовж семестру. У цих 
випадках із метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Тематичні оцінки з художньої культури у 10–11 класах 
виставляються після вивчення відповідного розділу програми. При виставленні 
тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали 
оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають 
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ураховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета 
протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.  

Основні види домашніх завдань в основній школі з: 
− предмета «Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та 

інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання 
творчого спрямування.  

− предмета «Образотворче мистецтво» домашніми завданнями можуть бути 
спостереження та замальовки ескізного характеру з натури, з пам’яті 
предметів, краєвидів тощо.  

− художньої культури можуть бути практично-творчого чи дослідницько-
пошукового характеру (зокрема, виконання проектів, створення композицій у 
різних мистецьких стилях тощо). 

 
Викристання комп’ютерних мультимедійних технологій на уроках 

музичного мистецтва та художньої культури  
Нові тенденції розвитку культури інформаційного суспільства, пов’язані з 

глобальним поширенням мас-медіа, не можуть не впливати на систему освіти та 
виховання, що в усі часи гнучко реагувала на соціокультурні умови і потреби. 
Естетичне ставлення школярів до світу, різних видів мистецтва формується переважно 
під впливом стихійних факторів соціального оточення, зокрема засобів масової 
інформації, особливо телебачення. На допомогу вчителю музичного мистецтва в 
інформаційному просторі мережі Інтернет існує велика кількість веб-сайтів, на яких 
розміщено інформацію, присвячену царині мистецтва. Сайт www.makrus-studio.narod.ru 
пропонує великий вибір записів вокальної та інструментальної музики, зокрема 
«мінусівок» пісень (у тому числі дитячих) у різних форматах. Архів сайту постійно 
оновлюється. У нових випусках часопису «Артклас», а також на сайті 
www.artclass.lviv.ua до уваги учнів та вчителів цікаві й змістовні ілюстровані матеріали 
з образотворчого мистецтва та художньої культури.  

Сторінки сайту http://schools.techno.ru/sch1529/mxk/mxk.htm (світова художня 
культура) призначені передусім для вчителів і містять інформацію щодо використання 
тих чи інших творів мистецтва в процесі навчання художньої культури, а також щодо 
етапів розвитку художньої культури. 

На сайті http://artclassic.edu.ru/ можна знайти навчально-методичні матеріали з 
художньої культури, статті про види мистецтва, стилі, епохи, жанри. Зручним на цьому 
сайті є пошук за автором твору, назвою та періодом його створення. 

Сайт http://www.classic-music.ru/ містить такі розділи: композитори (біографії та 
творчі портрети); виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та 
ін.); факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей); афоризми 
(висловлювання видатних особистостей); інструменти (енциклопедія старовинних і 
сучасних інструментів); словник музичних термінів; наші проекти (кращі сайти про 
класичну музику).  

Сайт http://www.world-art.ru (World Art: Art in all display) є зручно класифікованим 
і великим за обсягом каталогом творів мистецтва в царинах живопису, літератури, 
анімації, кіно, архітектури. 

Сайти – картинні галереї: http://rusportrait.narod.ru; http://jivopis.ru; 
http://ruslandscape.narod.ru;http://rusgenre.narod.ru.  Інформацію про музеї та посилання 
на веб-сторінки кращих музеїв Європи і світу можна знайти на сайті 
http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm.  

У інформаційному просторі мережі Інтернет існує велика кількість веб-сайтів, на 
яких розміщеноа інформація, присвячена українській художній культурі. Зокрема, на 
сторінках сайту http://www.artsmaidan.kiev.ua «ArtsMaidan» – галерея сучасного 
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українського мистецтва» розміщено твори сучасних українських митців онлайн у 
жанрах живопису, графіки, скульптури, кераміки, портрету і натюрморту, декоративно-
прикладного мистецтва.  

На сайті www.heritage. com.ua «Українська спадщина» можна знайти матеріали з 
архітектури (дослідження, реставрація, публіцистика, архітектори) та краєзнавства 
(заповідники). Сайт www.artofukraine.com «Art Of Ukraine – сучасне мистецтво 
українських художників» містить інформацію про сучасних українських художників 
(біографії, творчість, галерея творів). Цікаві матеріали про історичні архітектурні 
пам’ятки України (Софійський собор, Андріївську церкву, Золоті Ворота, Кирилівську 
церкву в Києві, Судацьку фортецю в Криму) розміщено на сайті www.sophia.org.ua 
«Софія Київська – національний заповідник». Про пам’ятки архітектури, історії та 
монументального мистецтва України (їх опис, ретроспективні та сучасні зображення, 
фотографії, класифікація пам’яток за стилем та статусом) розповідає сайт 
www.oko.kiev.ua «ОКО – архітектура і краєзнавство України». Київську віртуальну 
художню галерею розміщено на сайті http://art-gallery.kiev.ua, де подано інформацію 
про київські художні музеї та Михайлівський собор, а також розміщено біографії 
сучасних українських художників, галерею їхніх робіт.  

Сайт http://prostir.museum/museums/ua/ пропонує загальні відомості про музеї 
України, що систематизовані за регіонами та типами колекцій. 

Сайти, присвячені українському музичному мистецтву: «Хоровий спів в 
Україні» – http://spiv.org.ua/. На сайті – інформація про хоровий спів в Україні, 
видатних хорових композиторів, диригентів, хормейстерів, регентів, хори; новини 
хорового життя; хорові фотогалереї, аудіогалереї, відеогалереї; анонси хорових подій 
тощо. «Українська Автентична Музика». – http://folk.org.ua/. Присвячений темі 
збереження унікальної народної музичної спадщини України. «Національна спілка 
кобзарів України. Кобзарі сучасності» – http://kobzari.org.ua/. Це – офіційний сайт 
Національної спілки кобзарів України. Тут можна знайти музичні записи, ноти та іншу 
інформацію про кобзарство. «Гомін» (http://gomin.uazone.net) – архів української 
народної пісенності.  

 
Матеріально-технічне оснащення кабінету мистецтва  

Специфіка уроку музичного мистецтва висуває особливі вимоги до підбору 
спеціалізованого обладнання та оформлення інтер’єру кабінету. Кабінет музики має 
бути поліфункціональним і забезпечувати умови як для слухання музики, так і для 
виконавської та художньої творчості учнів. Рекомендації щодо оснащення кабінету 
музики містяться в методичному посібнику «Упровадження компютерних 
мультимедійних технологій на уроках музичного мистецтва» (Кібалова Т. В. 
Упровадження компютерних мультимедійних технологій на уроках музичного 
мистецтва: методичний посібник. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 88 с.). 

 
Патріотичне виховання на уроках мистецьких дисциплін  

Виховання в молодого покоління почуття патріотизму, активної громадянської 
позиції в наш час визнано проблемами загальнодержавного масштабу. Нова освітня 
філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування 
навчально-виховного процесу на формування ціннісного ставлення особистості до 
свого народу, Батьківщини, держави, нації. Патріотизм покликаний дати новий імпульс 
духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, 
що передбачає зміни громадянської свідомості, моральної, правової культури 
особистості, розквіту національної самосвідомості.  

Сучасний етап розвитку України від учителя художньо-естетичних дисциплін 
особливо потребує здійснення системи заходів, спрямованих на національно-
патріотичне виховання молоді. Стратегія діяльності вчителя предметів галузі 
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«Мистецтво» повинна спрямована на вирішуватися і реалізацію завдань патріотичного 
виховання: 

1. утвердження у свідомості та почуттях особистості патріотичних цінностей, 
переконань і поваги до культури України; 

2. виховання поваги до державної символіки; 
3. формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, 

держави, родини, народу;  
4. визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності 

культурно-мистецької спадщини минулого, сучасності та майбутнього; 
5. формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій 

тощо. 
6. Патріотичне виховання вчитель художньо-естетичних дисциплін має 

здійснювати шляхом залучення дітей до колективних форм роботи: 
7. відвідування краєзнавчих музеїв, музеїв народного побуту, музеїв сучасного 

мистецтва, галерей мистецтв, товариств народних умільців, шкіл і класів кобзарського, 
сопілкарського мистецтва, виставок («Сучасні миколаївські митці», «Майстри 
народного мистецтва», «Миколаївщина у фотооб’єктиві»); 

8. планування, розроблення сценаріїв заходів  разом із учнями:  
– літературно-музичних віталень («Музика нашого міста», «Мої улюблені 

українські зірки», «Пісні-обереги рідного краю», «Музичні хвилі 
Миколаївщини», «Мельпомена українська» тощо); 

–  культурологічних і краєзнавчих квестів із розробленням маршрутних карт 
історичних місць Миколаївщини («Історичні подорожі у світ мистецтва», 
«Храми Миколаївщини», «Подорож до Давньої Греції. Ольвія», «Мистецька 
Шевченкіана Миколаївщини», «Аркасівські читання», «Фольклор рідного 
краю», «Мистецька Первомайщина», «Композитори Миколаївщини», 
«Традиції та обряди Миколаївщини» тощо); 

– мистецьких марафонів; 
– віртуальних екскурсій із використанням відео-, медіа-матеріалів, турнірів 

(юних шанувальників української пісні, юних знавців мистецького 
краєзнавства);  

– флеш-мобів («Миколаївщина має талант»); 
–  клубів (шанувальників української пісні, романсу, живопису); 
– вечорів-портретів («Михайло Колачевський – автор першої української 

симфонії», «Микола Аркас – історик, краєзнавець, композитор», «Андрій 
Антонюк – народний художник із Богополя», «Заспіваю твоє ім’я (Микола 
Вінграновський)» тощо; 

–  тижнів української культури й мистецтва; 
– пісень і фестивалів («Патріотична пісня», «Козацька пісня», «Українська 

народна пісня: минуле і сучасне», «Маленькі козачата», «Сучасна музика 
України»); 

– дитячих художніх виставок («Я люблю свій рідний край», «Україна очима 
дітей», «У світі мистецтва – від рідного порогу!»), присвячених подіям 
української історії;  

– зустрічей із людьми творчих професій: композиторами, поетами, 
художниками, музикантами, співаками, народними умільцями тощо; 

9. відродження національних традицій шляхом вивчення українських народних 
пісень на уроках музичного мистецтва та в позакласній роботі, ознайомлення з їх 
виникненням та історією створення; реконструкція народних обрядів і свят за участю 
учнів; проведення циклів вертепів із метою популяризації звичаїв та обрядів. 

Робота з патріотичного виховання має проводитися комплексно, у єдності всіх 
його складників. Воно мусить стати засобом відродження національної культури, 
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стимулом пробудження таких моральних якостей, як совість, людяність, почуття 
власної та національної гідності.  
 

Обласна мистецька студія  
«Цілісна модель регіональної художньо-естетичної освіти  

як новий етап педагогічного мислення» 
Лабораторією методики художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти створено цілісну модель художньо-
естетичної освіти і виховання на Миколаївщині, у якій охоплено всю вертикаль  
мистецької освіти: дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади 
(початкова, основна, старша школи), профільне навчання, позакласні заклади. 

25 березня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулась обласна мистецька студія «Цілісна модель художньо-
естетичної освіти як новий етап педагогічного мислення». 

 

 
 
Під час роботи студії проведено тренінги щодо застосування художньо-

педагогічних технологій у формуванні творчого потенціалу учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, вихованців ДНЗ, гуртків художньо-естетичного напряму області; 
відбулися презентації перспективного педагогічного досвіду педагогів, керівників 
гуртків мистецького спрямування; проведено майстер-класи з фахових дисциплін; 
виступи, презентації творчих мистецьких колективів. У програмі студії  розглянуто 
питання щодо принципів та методів педагогіки мистецтва в художньо-естетичній освіті 
й вихованні; проведено тренінги щодо застосування художньо-педагогічних технологій 
у формуванні предметних та метапредметних компетентностей учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, вихованців ДНЗ, гуртків художньо-естетичного напряму області; 
відбулася презентація перспективного педагогічного досвіду педагогів, керівників 
гуртків мистецького спрямування; проведено майстер-класи із фахових дисциплін; 
відбувся виступ камерного оркестру Миколаївської обласної філармонії. 

Майстер-класи: 
– «Розвиток музичних здібностей старших дошкільників у процесі музично-

естетичного виховання на основі педагогічної концепції В. О. 
Сухомлинського». 
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– Артьомова Ольга Петрівна, музичний керівник  Миколаївського ДНЗ № 82 
Миколаївської міської ради,  вихователь-методист. 

– «Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку через упровадження 
музично-педагогічної системи К. Орфа». 

– Нікітіна Лариса Володимирівна, музичний керівник  Миколаївського ДНЗ № 140 
Миколаївської міської ради, вихователь-методист. 

Урок за навчальною програмою «Музичне мистецтво. 6 клас» 
Тема розділу програми: «Жанри симфонічної музики» 
Тема уроку: «Симфонія. Увертюра» 
Тип  уроку:  введення в тему 
Педагогічні технології: інтерактивні, проблемно-евристичні, ігрові, 

інтегративні, мультимедійні. 
Мета: ознайомити з характерними ознаками  симфонічного жанру; формувати 

вміння співати двоголосно; інтерпретувати інструментальні твори різних жанрів, 
визначати їх композиційну будову (форму), типи розвитку музики. 

Урок проводить Колпакова Людмила Григорівна, учитель  музичного мистецтва 
та художньої культури Миколаївської  ЗОШ І–ІІІ ступенів № 53 Миколаївської  міської 
ради, учитель-методист. 

Урок хорового класу 
Тема розділу програми: «Жанри мистецтва» 
Назва модуля: «Пісня» 
Тема уроку: «Давні українські весняні обряди» 
Тип уроку: хор-клас 
Мета: ознайомити з українською народною пісенною творчістю, розучування 

пісенного репертуару для 6 класу за новою програмою. 
Урок проводить Столярова Лариса Вікторівна, керівник академічного хору 

Миколаївського державного коледжу культури і мистецтв, директор Миколаївської 
дитячої музичної школи № 5. 

Заняття з хореографії 
Тема розділу програми: «Творчість у рухах і пластиці» 
Назва модуля:  «Танці, ігри, хороводи весняної тематики» 
Тема заняття: «Весняночка» 
Педагогічні технології: інтерактивна, ігрова 
Мета: ознайомлення педагогів із особливостями підготовки весняних розваг, 

розучування елементів танців, ігор, хороводів. 
Заняття  проводить Ковшова Любов Олександрівна, музичний керівник-

хореограф Миколаївської ДНЗ № 142 Миколаївської міської ради, викладач 
Миколаївського коледжу культури та мистецтв. 

Заняття в оркестрі народних інструментів 
«Формування та розвиток творчої особистості вихованців у оркестрі народних 

інструментів Палацу творчості учнів. Музикування в оркестрі» –  Близниченко Інна 
Володимирівна, керівник гуртка «Народний художній колектив  оркестр народних 
інструментів», керівник гуртка-методист. 

Тренінг 
«Мультимедійна тека педагогам-музикантам і батькам  у музично-естетичному 

вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»: 
– Максимець Олександр Петрович, учитель музичного мистецтва та художньої 

культури Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи- інтернату І–ІІІ ступенів 
№ 4 Миколаївської обласної ради. 

Театралізація 
«Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами інтегрованої 

музично-театралізованої театральної діяльності» – Мирошниченко Тетяна 
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Володимирівна, музичний керівник Миколаївського навчально-виховного комплексу 
№ 2 «Зоря» ДП НВКГ «Зоря»–«Машпроект», вихователь-методист; Леонова Галина 
Володимирівна, музичний керівник  Миколаївського навчально-виховного комплексу 
«Чайка»  ДП НВКГ, вихователь-методист. 

25 березня 2015 року підписано договір про співпрацю між Миколаївським 
обласним інститутом  післядипломної педагогічної освіти і Миколаївською обласною 
філармонією. Під час проведення Обласної мистецької студії відбувся «Виступ 
камерного оркестру «Ars-nova» Миколаївської обласної філармонії. 

 

 
Концертна програма камерного оркестру «Ars-nova»  

Миколаївської обласної філармонії  
– Л. Боккеріні «Менует». 
– А. Вівальди  Концерт «Весна» (фрагмент). 
– Й. Брамс «Угорський  танец». 
– А. Гоноболін «Чотири дефіле». 
– Л. Цибулко вальс «Спогади після балу». 
– М. Скорик «Мелодія». 
– Й. Штраус «Полька-пиццикато». 
– Й. Штраус «Угорський вальс». 
– Й. Штраус «Полька-галоп». 

 
Підвищення фахової та професійної майстерності  

 
Курси підвищення кваліфікації 

У 2014/15 навчальному  році організовано і проведено 2 групи курсів підвищення 
кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів; 1 група курсів 
підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва, які атестуються; 1 – учителів 
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музичного мистецтва та інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура»; 1 – 
учителів художньої культури на міжпрофесійних засадах; 2 – керівників гуртків 
музично-естетичного напряму (загальною кількістю близько 200 осіб. Слухачами 
курсів презентовані випускні колективні курсові проекти:  

1. Музичні керівники дошкільних навчальних закладів: 
– «Плекаємо любов до України» – колективний випускний проект слухачів 

курсів підвищення кваліфікації музичних керівників ДНЗ, група № 139/2014. 
Збірка містить багато різноманітних розробок музичних занять, свят, 
тематичних занять із народознавства, що широко використовуються в 
практиці музичних керівників дошкільних навчальних закладів із метою 
популяризації народних обрядів та традицій, залучення дошкільників до 
українського народного фольклору. 

–  «Музичне коло» – колективний випускний проект слухачів курсів 
підвищення кваліфікації музичних керівників ДНЗ, група № 57/2015.  У 
збірці  представлені всі можливі види музичних занять (традиційні, 
домінантні, тематичні, комплексні та інтегровані), а також різноманітні 
форми проведення свят та розваг (концерти, музичні казки, родинні свята, 
вистави тощо) за річним календарем. Усі конспекти та сценарії враховують 
основні вимоги музично-естетичного виховання дошкільників: зміст, 
емоційне та фізичне навантаження відповідають віку та психофізіологічним 
особливостям дітей; дотримується часовий режим і структура побудови 
заходу; вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдання; створюються 
умови для залучення кожної дитини в усі види творчої музично-естетичної 
діяльності: спів, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних 
інструментах, танці, музичні  ігри,  що інтегрують у драматизацію та 
образотворчу діяльність.  Відповідно до державної програми «Дитина» та 
календарного планування роботи з музично-естетичного виховання в 
дошкільному навчальному закладі всі конспекти та сценарії розподілено на 
3 розділи за порами року: «Осінь-чарівниця», «Зимові фантазії», «Весна 
красна». 

2. Учителі музичного мистецтва ті інтегрованих курів «Мистецтво», «Художня 
культура»: 

– «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…» – колективний випускний 
проект слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів художньої 
культури на міжпрофесійних засадах, група № 118/2014. Збірка містить 
розробки уроків із художньої культури та виховних заходів, що різнобічно 
розкривають особистість великого Кобзаря, сприяють більш глибокому 
усвідомленню творчості Т. Г. Шевченка;  

–  «Національно-патріотичне виховання в умовах загальноосвітньої школи 
засобами музичного мистецтва» –  колективний випускний проект слухачів 
курсів підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва, які 
атестуються, група № 14/2015. У збірці представлені різноманітні розробки 
уроків музичного мистецтва, виховних заходів, тематичних занять, що 
спрямовані на патріотичне виховання учнів засобами музичного мистецтва; 

–    «Музичне мистецтво: діалог традицій і новаторство» – колективний 
випускний проект слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів 
музичного мистецтва та інтегрованих курів «Мистецтво», «Художня 
культура», група № 106/2015 (містить розробки уроків із музичного 
мистецтва для 7 класу за новим Державним стандартом, уроків художньої 
культури України (10 клас), додаткові мультимедійні матеріали (відео, 
аудіо, презентації), що збагачують уроки музичного мистецтва та художньої 
культури; 
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3. Керівники гуртків музично-естетичного напряму: 
– «Формування та розвиток творчого потенціалу креативної особистості на 

заняттях гуртка музично-естетичного напряму» – колективний випускний 
проект слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків музично-
естетичного напряму, група № 159/2014. Збірка містить розробки занять, 
виховних заходів різномінітних гуртків музично-есетичного напряму 
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. 

– «Сучасна модель діяльності керівника гуртка музично-естетичного 
напряму» – колективний випускний проект слухачів курсів підвищення 
кваліфікації керівників гуртків музично-естетичного напряму, група 
№ 96/2015. Збірка містить розробки занять, виховних заходів  гуртків 
хореографії, естрадного  та народного вокалу, музично-театрального 
мистецтва, оркестрів народних інструментів, тощо. 

– А також були виконані  індивідуальні проекти: «Використання проектних 
технологій на уроках музичного мистецтва», «Сучасні технології 
розвивального навчання на уроках мистецтва», «Особливості використання 
інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках мистецтва», 
«Використання інтерактивних технологій у процесі викладання мистецьких 
дисциплін «Музичне мистецтво» та «Художня культура», «Мистецьке 
краєзнавство Миколаївщини» тощо.  

– Слід відзначити завідувачів дошкільних навчальних закладів, які є базовими 
для проведення педагогічної практики під час проведення курсів 
підвищення кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних 
закладів:  

1) ДНЗ № 5 – Іванова Віра Андріївна; 
2) ДНЗ № 17 – Звягіна Лариса Миколаївна; 
3) ДНЗ № 132 – Жир Наталя Василівна;  
4) ДНЗ  № 144 – Білоус  Лідія Леонідівна; 
5) ДНЗ  № 115 – Фомічова Валентина Василівна; 
6) НВК «Чайка» – Яремчук Людмила Федорівна; 
7)  НВК «Зоря» – Федорова катерина Іванівна. 

Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, що є базовими під час 
проведення курсів підвищення кваліфікації та вчителів музичного мистецтва: 

– Першої української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради 
(Бережний Сергій Васильович, директор, заслужений працівник освіти України 
; Козка Тетяна Валентинівна, учитель мистецтва);  

– Миколаївського муніципального колегіуму Миколаївської міської ради (Січко 
Сергій Михайлович, к.пед.н., директор,народний учитель України; Петрова 
Ірина Яківна, учитель-методист, заслужений учитель України; Волошина 
Антоніна Іллівна, учитель-методист); 

– Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 53  Миколаївської міської ради (Ушакова 
Людмила  Іванівна, директор; Колпакова Людмила Григорівна, учитель-
методист, методист НМЦ; Хмельова Ольга Володимирівна,  учитель-
методист); 

– Миколаївської спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ступенів  № 22 Миколаївської міської 
ради (Богун Петро Михайлович, директор; Рощіна Наталія Анатоліївна, 
старший учитель); 

– Миколаївської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів мистецтв і прикладних 
ремесел експериментального загальноосвітнього навчального закладу 
всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» (Матвєєва Ганна 
Дмитрівна, к.пед.н., директор, заслужений працівник освіти України; Брєднєва 
Олена Володимирівна, заступник директора; Шевченко Олена Юріївна,   
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Галенко Ольга Вікторівна, Єременко Олександр Олександрович, Домогацька 
Людмила Зосимівна, Курмель Людмила Олександрівна – учителі мистецьких 
дисциплін). 

– Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату № 4 І-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради (Гуріна Анжела Миколаївна, директор; 
Максимець Олександр Петрович, учитель-методист). 

Адміністрації позашкільних навчальних закладів, що є базовими для проведення 
педагогічної практики для вчителів музичного мистецтва, музичних керівників ДНЗ, 
керівників гуртків музичнор-естетичного напряму: 

– Миколаївського обласного  Будинку  художньої творчості (Щукіна Лариса 
Вікторівна, директор); 

– Миколаївського  Палацу творчості учнів (Саранчина  Світлана Миколаївна, 
директор).  

 
Конференції  

Міжрегіональна: 
02 квітня 2015 року в конференц-залі МОІППО відбулася міжрегіональна онлайн 

конференція між музичними керівниками дошкільних навчальних закладів 
Миколаївської та Закарпатської областей, під час якої музичні керівники обмінювалися 
досвідом, обговорювали  реалії та перспективи сучасної дошкільної музично-
естетичної освіти та виховання в Україні, презентували власні методичні розробки, 
дидактичні матеріали, музично-дидактичні ігри тошо.  

 
Семінари 

Обласний 
Із 24 до 27 червня 2015 року відбувся обласний семінар учителів музичного, 

образотворчого мистецтв та художньої культури «Реалізація компетентнісного підходу 
на уроках музичного, образотворчого мистецтв та інтегрованих курсів «Мистецтво», 
«Художня культура». 

Під час семінару обговорювалися такі питання: 
– результати впровадження нових державних стандартів початкової, базової і 

повної загальної середньої освіти; 
– застосування художньо-педагогічних технологій у формуванні предметних і 

метапредметних компетентностей учнів на уроках мистецьких дисциплін; 
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– перехід на нові навчальні програми з музичного та образотворчого мистецтв (4, 
7 класи). 

Також проведено обласний методичний актив, тренінги  та майстер-класи. 
 
Міжрайонний 
21 квітня 2015 року на базі Баштанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 2 Баштанської районної ради відбувся міжрайонний науково-практичний семінар 
учителів музичного та образотворчого мистецтв загальноосвітніх навчальних закладів 
області «Формування предметних та метапредметних компетентностей учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів на уроках мистецьких дисциплін». У роботі 
семінару  взяли участь:  голови методичних об’єднань,  учителі музичного, 
образотворчого мистецтв, художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів м. 
Миколаєва, Баштанської, Жовтневої, Новобузької та Казанківської районних 
державних адміністрацій, керівники гуртків художньо-естетичного напряму 
Баштанського БДЮТ, методисти Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Під час роботи семінару обговорювалися такі питання:  
–  результати впровадження нового Державного стандарту і нових навчальних 

програм із мистецьких дисциплін у ЗНЗ області; 
– застосування художньо-педагогічних технологій у формуванні предметних і 

метапредметних компетентностей учнів на уроках мистецьких дисциплін; 
– перехід на нові навчальні програми з музичного та образотворчого мистецтв (4, 

7 класи). 
У рамках семінару проведено: 
1. Педагогічний практикум «Застосування художньо-педагогічних технологій у 

формуванні предметних та метапредметних компетентностей учнів на уроках 
мистецтва»: 

– урок музичного мистецтва у 3 класі з теми  «Розвиток музики» 
(Толочко В. Л., учитель музичного мистецтва Баштанської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Баштанської районної ради); 

– урок  образотворчого мистецтва у 6 класі з теми  «Портрет як жанр 
образотворчого мистецтва. Особливості пропорцій та будови голови 
людини. Спроби умовного передавання об’єму» (Шиманська М. Д., учитель 
образотворчого мистецтва Баштанської  загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ ступенів № 2  Баштанської районної ради); 

–  урок  образотворчого мистецтва  у 3 класі з теми  «Птахи в польоті. 
Відтворення характерних особливостей силуету птахів у русі» 
(Котєгова С. Т., учитель початкових класів Баштанської  загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 2 Баштанської районної ради); 

– урок художньої культури  у 9 класі  з теми «Художня культура та 
середовище. Реклама» (Малярчук І. О., учитель художньої культури та 
світової літератури Баштанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 2 Баштанської районної ради); 

2. Методичний тренінг «Формування предметних та метапредметних 
компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках мистецьких 
дисциплін»: 

− урок музичного мистецтва у 6 класі (ІІ семестр. Уведення в тему). Тема: 
«Симфонічна  музика»; 

− урок музичного мистецтва у 3 класі (І семестр. Узагальнювальний урок). 
Тема: «Інтонація» (Васютіна О. П., учитель музичного мистецтва 
Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 11 Миколаївської міської ради); 
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− уроки музичного мистецтва у 6 класі: «Жанри музичного мистецтва. 
Інструментальна музика» (Потапова Н. М., учитель музичного мистецтва 
Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 54 Миколаївської 
міської ради); 

−  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 
музичного мистецтва»  (Максимець О. П., учитель музичного мистецтва та 
художньої культури Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-
інтернату № 4 Миколаївської обласної ради, учитель-методист); 

−  «Українське образотворче мистецтво як чинник патріотичного виховання 
учнів» (Головіна Н. В., учитель образотворчого мистецтва Миколаївської 
гімназії № 2 Миколаївської міської ради, учитель-методист);  

3. Майстер-класи з образотворчого мистецтва (Верба О. О., керівник творчого 
об’єднання «Чарівниця» Баштанського БДЮТ; Польщина І. А., керівника творчого 
об’єднання «Фантазія» Баштанського БДЮТ); 

− майстер-клас із вокального мистецтва (Пузиренко М. М., керівник  студії 
вокального співу  «Соловейко» Баштанського БДЮТ). 

На закінчення роботи відбувся прес-діалог із учасниками семінару з питань: 
– професійна компетентність учителя музичного, образотворчого мистецтв, 

художньої культури в умовах сучасної школи; 
– упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти; 
– застосування художньо-педагогічних технологій у викладанні мистецьких 

дисциплін; 
– використання міжпредметних зв’язків на уроках і в позаурочний час, 

формування предметних та метапредметних  компетентностей учнів. 
 

 
 

Експериментально-дослідна робота 
Учителі музичного мистецтва Миколаївської області беруть активну участь у 

експериментально-дослідній роботі. 
У листопаді 2014 року завершено Всеукраїнський експеримент «Художньо-

естетична  освіта і  виховання  учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі 
впровадження інтегрованих курсів» (Наказ МОН України від 24.11. 2014 № 1362 «Про 
завершення дослідно-експериментальної роботи на базі  мережі загальноосвітніх 
закладів України»). 

У експериментальній роботі всеукраїнського рівня  брали участь: Фоміна Г. Я, 
учитель художньої культури Єланецької ЗОШ І–ІІІ ступенів Єланецької районної ради; 
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Козка Т. В., учитель інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура» Першої 
української гімназії імені Миколи Аркаса; Іовчева М. В., учитель художньої культури 
Бармашівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Жовтневої районної ради; Манзюк Т. М., учитель 
музичного  мистецтва Куйбишевського НВК Снігурівської районної ради; Волченко 
Н. В., учитель музичного мистецтва Калинівської ЗОШ  І–ІІІ ступенів Єланецької 
районної ради, учитель-методист; Руденко О. М., учитель музичного мистецтва та 
інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура» Вознесенської гімназії 
№ 1 Вознесенської міської ради;  Березниченко (Волошина) К. Д., учитель 
інтегрованого курсу «Художня культура» Михайло-Ларинської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Жовтневої районної ради, учитель-методист; Бродовська Т. К., учитель музичного 
мистецтва та інтегрованого курсу «Художня культура» Южноукраїнської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради, учитель-методист; 
Керекеслер (Гушпіт) Н. Б., учитель інтегрованого курсу «Художня культура» 
Доманівського районного НВК «Доманівська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1» Доманівської 
районної ради; Таран О. О., учитель музичного мистецтва Коблевської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Березанської районної ради;  Марченко В. С., учитель художньої культури 
Снігурівської районної гімназії Снігурівської районної ради; Островчук О. І., учитель 
художньої культури Куйбишевського НВК Снігурівської районної ради; 
Шишкіна Л. В., учитель музичного мистецтва Березнегуватської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Березнегуватської районної ради, учитель-методист. 

У 2014/15 навчальному році продовжувався Регіональний експеримент 
«Упровадження комп’ютерних мультимедійних технологій на уроках мистецьких 
дисциплін». 

У експериментальній роботі регіонального рівня  беруть участь: Янкул Людмила 
Валентинівна, учитель музичного мистецтва Южноукраїнської ЗОШ І–ІІІ ступенва 
№ 1; Бродовська Тетяна Костянтинівна, учитель музичного мистецтва 
Южноукраїнської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради; Руденко 
Павло Миколайович, учитель музичного мистецтва Вознесенської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 8 Вознесенської міської ради; Максимець Олександр Петрович, учитель музичного 
мистецтва Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
№ 4 Миколаївської обласної ради. 

 
Всеураїнські школи методичного досвіду 

24–27 червня 2015 року на базі пансіонату «Вінниця» с. Коблеве Березанського 
району  проведено ІХ Всеукраїнську Школу методичного досвіду з питань художньо-
естетичної освіти «Реалізація компетентнісного підходу на уроках музичного, 
образотворчого мистецтв та інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура», у 
якій працювали вчителі музичного, образотворчого мистецтв, художньої культури 
загальноосвітніх навчальних закладів, методисти обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти  міст Миколаєва, Києва,  Миколаївської,  Рівненської, 
Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, Хмельницької, 
Харківської, Київської областей України.  

У програмі Школи  обговорені такі питання: 
−  результати впровадження нових державних стандартів початкової, базової і 

повної загальної середньої освіти; 
− застосування художньо-педагогічних технологій у формуванні предметних і 

метапредметних компетентностей учнів на уроках мистецьких дисциплін; 
− перехід на нові навчальні програми з музичного та образотворчого мистецтв (4, 

7 класи). 
Захід відбувся за підтримки Інституту проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.  
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У роботі Школи взяли участь: Масол Людмила Михайлівна,  кандидат 
педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного 
виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України, головний редактор журналу «Мистецтво та освіта»; Гайдамака Олена 
Василівна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту дошкільної  та 
початкової освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;  Бєлова Ірина Михайлівна, 
заступник директора з науково-
педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти; науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, учителів музичного, образотворчого мистецтв, художньої культури 
з різних областей України та Миколаївщини. 

У інформаційній частині розглядалися питання регіонального дискурсу щодо 
якості освіти як категорії на освітньому ринку послуг Миколаївщини; створення 
педагогічних умов щодо поліхудожнього виховання молодших школярів; методичні 
аспекти викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі; авторські 
презентації підручників «Музичне мистецтво»(7 клас), «Образотворче 
мистецтво»(7 клас).  

Із доповідями виступили:  
– Масол Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України, головний редактор журналу 
«Мистецтво та освіта» – «Принципи організації роботи з підручником на 
уроках мистецтва в загальноосвітній школі»; 

– Гайдамака Олена Василівна, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення змісту дошкільної  та початкової освіти Державної наукової 
установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства 
освіти і науки України – «Педагогічні умови поліхудожнього виховання 
молодших школярів (результати формувального етапу експерименту)»; 

– Бєлова Ірина Михайлівна, заступник директора з науково-
педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педа
гогічної освіти – «Якість освіти як категорія на освітньому ринку послуг 
Миколаївщини: регіональний дискурс»; 

– Аристова Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти – «Методичні аспекти 
викладання музичного мистецтва в початковій школі»;  

– Кібалова Тетяна Валеріївна, завідувач лабораторії методики художньо-
естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти; Крик Дмитро Олексійович, методист лабораторії методики 
художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної – «Соціокультурні проекти лабораторії методики 
художньо-естетичної освіти як запорука реалізації підвищення фахової 
компетентності вчителя мистецтва». 

Під час роботи Школи відбулися авторські презентації  підручників 
музичного, образотворчого мистецтв, інтегрованого курсу «Мистецтво». 

Презентація підручників «Музичне мистецтво»(7 клас), автори: 
– Л. М. Масол, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної 
академії педагогічних наук України;  Л. С. Аристова, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
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–  Міщенко Наталія Іванівна, учитель музичного мистецтва та художньої 
культури Харківської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради, 
учитель-методист; Дорогань Людмила Олександрівна, учитель музичного 
мистецтва Харківської гімназії № 13 Харківської міської ради, учитель-
методист; 

– Гайдамака О. В., начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту 
дошкільної  та початкової освіти Державної наукової установи «Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України 
(інтегрований курс «Мистецтво»). 

У практичній частині проведено майстер-класи з вокально-хорового, театрального 
мистецтв, хореографії, інформаційно-комунікаційних, мультимедійних технологій; 
педагогічного малюнка, розвитку в школярів об’ємно-просторового мислення засобами 
художнього конструювання; упровадження  пошукової роботи та застосування методу 
проектів на уроках художньої культури тощо. 

У роботі Школи брали участь також слухачі курсів підвищення кваліфікації 
вчителів музичного мистецтва та інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня 
культура» при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти, група № 106, які продемонстрували учасникам Школи  інноваційний проект 
МОІППО «Захист випускного колективного проекту» – відкритий творчий звіт 
слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів освітньої галузі «Мистецтво», – 
презентували колективний випускний проект «Музичне мистецтво: діалог традицій і 
новаторства». У захисті проекту брали участь Кібалова Тетяна Валеріївна, завідувач 
лабораторії методики художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; Колпакова Людмила Григорівна, учитель 
музичного мистецтва Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 53 Миколаївської міської 
ради, методист Науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської 
ради, учитель-методист, відмінник освіти України; Петрова Ірина Яківна, учитель 
музичного мистецтва Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки 
Миколаївської міської ради, учитель-методист, заслужений учитель України; Шишкіна 
Людмила Василівна, учитель музичного мистецтва та художньої культури 
Березнегуватської ЗОШ І–ІІІ ступенів Березнегуватської районної  ради, учитель-
методист; Обревко Лариса Вікторівна, учитель музичного мистецтва та художньої 
культури Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів  № 50 Миколаївської міської ради, 
учитель-методист; Смирнова Світлана Германівна, учитель музичного мистецтва 
Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 42 Миколаївської міської ради, старший учитель; 
Хмельова Ольга Володимирівна, учитель музичного мистецтва Миколаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 53 Миколаївської міської ради, старший учитель;  Крюкова Оксана 
Сергіївна, учитель Анатоліївської ЗОШ І–ІІІ ступенів Березанської районної ради, 
Большакова Катерина Вікторівна, учитель Благодатненської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Очаківської районної ради та ін. 
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Під час роботи ІХ Всеукраїнської Школи вчителі мистецтва пройшли навчання 
під час тренінгів, майстер-класів: 

Музичне мистецтво: «Особливості вокально-хорової роботи з дітьми шкільного 
віку (за новими програмами)» – вокально хорова робота, розучування пісенного 
матеріалу для 4, 7 класів за новою програмою – Столярова Л. В., хормейстер, директор 
Миколаївської ДМШ № 5, викладач Миколаївського коледжу культури та мистецтв. 

Образотворчого мистецтво: «Застосування сучасних технологій навчання з 
образотворчого мистецтва в роботі з обдарованими учнями» – Кульчицький Олексій 
Іванович, учитель образотворчого мистецтва Первомайської гімназії  Первомайської 
міської ради. 

Хореографія: «Формування та розвиток творчого потенціалу учнів початкової 
школи засобами  хореографії» – Драгоморецька Любов Сергіївна, музичний керівник 
Миколаївського ДНЗ № 142 Миколаївської міської ради, викладач  Миколаївського 
коледжу культури та мистецтв. 

Театральне мистецтво: майстер-клас з акторської майстерності «Взаємозв’язок 
та взаємопочуття» – Курмель Людмила Олександрівна, учитель театрального мистецтва 
Миколаївської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 
експериментального навчального закладу «Академія дитячої творчості», актриса 
Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру.  

Художнья культура: «Українське театральне мистецтво. Театр корифеїв» – 
Фоміна Галина Ярославівна,  учитель  художньої культури Єланецької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 Єланецької районної ради, учитель-методист. 

Тренінг: «Методичні аспекти застосування мультимедійних технологій у 
конструюванні уроку мистецтва» – Максимець Олександр Петрович, учитель 
музичного мистецтва та художньої культури Миколаївської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату № 4 Миколаївської обласної ради, учитель-методист. 

Учителі мистецьких дисциплін області взяли участь у роботі круглих столів 
«Методологія і технологія уроків мистецтва в школі», «Компетентнісний підхід на 
уроках музичного, образотворчого мистецтв та інтегрованих курсів «Мистецтво», 
«Художня культура».  

У заключній частині роботи Школи методичного досвіду з художньо-естетичної 
освіти відбувся Всеукраїнський педагогічний дискурс «Проблеми і перспективи 
художньо-естетичної освіти  в контексті сучасної культури» та методичний майстер-
клас «Компетентнісний підхід у художньо-естетичній освіті в контексті впровадження 
нових програм і підручників: запитання, відповіді». 

За результатами навчання учасники отримали сертифікати. 
 

Атестація педагогічних працівників 
У 2014/15 навчальному році узагальнили власний педагогічний досвід та 

отримали педагогічне звання «Учитель-методист», «Вихователь-методист» у галузі 
мистецької освіти і виховання: 

– Бичкова Людмила Іванівна, музичний керівник КДНЗ № 11 «Веселка» 
Вознесенської міської ради – «Патріотичне виховання дошкільників засобами 
українського музичного мистецтва»; 

– Гладких Ольга Анатоліївна, музичний керівник ДНЗ № 37 Миколаївської 
міської ради – «Формування основ музичного сприймання старших дошкільників у 
системі музичного виховання. Слухання»; 

– Ковтун Марина Олександрівна, музичний керівник ДНЗ № 2 «Віночок» 
Баштанської міської ради, спеціаліст вищої категорії – «Розвиток творчих здібностей 
дітей шкільного віку через український дитячий музичний фольклор»; 
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–  Павлова Ольга Юріївна, музичний керівник ДНЗ № 20 Миколаївської міської 
ради – «Логоритміка в організації музичних занять та гурткової роботи з дітьми 
логопедичної групи»; 

– Біднюк Юлія Геннадіївна, учитель музичного мистецтва та художньої культури 
Кривоозерської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Кривоозерської районної ради – «Патріотичне 
виховання школярів засобами музичного  мистецтва та художньої культури»; 

– Гребьонкіна Тетяна Володимирівна, музичний керівник ДНЗ 
№ 111 Миколаївської міської ради –  «Музично-театралізована діяльність у розвитку 
творчих здібностей дітей молодшого дошкільного віку»; 

– Обревко Лариса Вікторівна, учитель музичного мистецтва та художньої 
культури Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 50 ім. Г. Л. Дівіної – «Навчально-
методичне забезпечення викладання уроків музичного мистецтва та художньої 
культури відповідно до нових Державних стандартів»; 

– Прохорова Тетяна Вікторівна, музичний керівник ДНЗ № 140 Миколаївської 
міської ради» – «Гра на дитячих музичних інструментах за системою Карла Орфа в 
розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку». 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

У 2015/16 навчальному році слід звернути увагу на впровадження нових 
навчальних програм:  для 4 класу  початкової школи, створених відповідно до нового 
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою КМУ 
№ 462 від 20.04.2011, та для 7 класу основної школи, визначеної  Державним 
стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затверджений постановою КМУ 
від 23 листопада 2011 року № 1392). 

Із метою вдосконалення викладання мистецьких дисциплін слід  дотримуватися 
принципів художньої  дидактики:  

– наступності між початковою, основною і старшою школами; 
– поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів 

змісту освіти; 
–  інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів; 
–  креативності (пріоритет творчої самореалізації); 
– варіативності змісту, методів, технологій; 
– діалогічності, полікультурності. 
Слід також посилити увагу щодо змісту, творчих та виховних аспектів, 

інформативної та комунікативної спрямованості навчального процесу, формування 
пізнавальних, креативних, мистецьких компетентностей школярів. Поряд зі 
зменшенням репродуктивних методів навчання, необхідно всебічно сприяти створенню 
умов для особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів на уроках 
музичного мистецтва. Першочергову роль у цих процесах відіграє сприймання та 
інтерпретація мистецьких творів на уроках музичного мистецтва (як у початковій, так і 
в основній школах), що формують в учня образне й узагальнене сприйняття світу, 
усвідомлення власного місця в ньому, розширює кругозір, збагачує словниковий запас, 
розвиває комунікативні здібності.  

На уроках музичного мистецтва посилити увагу до практичної музично-творчої та 
виконавської діяльності учнів, що є засобом втілення загальнолюдських та естетичних 
цінностей в особистісні (і в цьому її головна роль на уроках музичного мистецтва). 
Розвиток особистісних якостей учнів на уроках музичного мистецтва має ґрунтуватися 
на формуванні основних компетенцій: когнітивних (пізнавальних); креативних 
(творчих); методологічних (розвиток понятійно-логічного мислення, здатність до 
самоаналізу та самооцінки); комунікативних (розуміння почуття інших людей, бачень і 
розумінь дійсності через розуміння мови мистецтва); світоглядних (сприйняття цілісної 
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картини світу, здатність цінувати національну самобутність і культурну спадщину 
України). 

Найважливішим завданням при вивченні музики учнями початкової школи є 
навчання їх не тільки спостерігати й емоційно сприймати те, чи інше явище, тобто не 
лише слухати і чути музику, але й роздумувати про неї, висловлювати свої думки та 
враження.  

Слід звернути увагу на те, що структура програми «Мистецтво» для 5– 9 класів 
забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Програма складається 
з блоків відповідно до навчальних предметів: «Музичне мистецтво» і «Образотворче 
мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво». А також на те, що програма 
передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного 
розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі 
твори для сприймання та співу, орієнтуючись на  навчальну тематику та критерій їх 
високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання 
для учнів, ураховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію 
уроку. Не менш важливим є встановлення природних зв’язків між шкільними 
заняттями музикою та позашкільним життям учнів. У наступному навчальному році 
слід приділити увагу таким напрямам діяльності, як: підвищення професійної та 
фахової майстерності вчителя музичного мистецтва, ефективність особистісно 
зорієнтованих художньо-педагогічних технологій та методик навчання; удосконалення 
контрольно-оцінювальної діяльності вчителя; реалізація компетентнісного підходу до 
мистецької освіти та виховання. 

Із метою реалізації завдань навчальної програми з музичного мистецтва та їх 
доповнення щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процес0,у 
доцільно активізувати та вдосконалити інтеграцію навчальної діяльності в позакласну 
та позашкільну творчу діяльність учнів, організовувати відвідування музичних театрів, 
філармоній, концертних залів, літературних та художніх музеїв. Також важливим є 
вивчення і відтворення елементів народних обрядових свят із урахуванням 
регіональних особливостей, умов та місцевих традицій, що є засобом втілення 
загальнолюдських та естетичних цінностей в особистісні (і в цьому її головна роль на 
уроках музичного мистецтва). 
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Здорова молодь – здорова нація – здорова держава. Майбутнє кожної країни 
залежить від тих, хто буде жити та будувати її, тобто – від підростаючого покоління. 
Тому найважливіше завдання учителя основ здоров’я нині – виховати і сформувати 
здорову та патріотичну особистість учня як майбутнього громадянина.  

Нові організаційні форми  навчання, а саме – здоров’язбережувальні технології, 
головний принцип яких – «Даючи знання, не забирай здоров’я!», підвищують 
ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів, сприяють здобуттю знань без 
шкоди для здоров’я, виховують культуру дітей.  

Поняття «Здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі всі напрями 
діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення 
здоров’я учнів. 

Під здоров’язбережувальними технологіями вчені пропонують розуміти: 
– сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 

адекватність вимог, методик навчання та виховання); 
– оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 
– повноцінний та раціонально організований руховий режим. 
Слід зазначити, що впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій 

пов’язане з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, 
лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих та 
технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість 
виокремити такі типи (О. Ващенко): 

– здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні умови для 
перебування, навчання і праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної 
організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей і гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень 
можливостям дитини; 

– оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного 
здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, 
фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична 
терапія; 

– технології навчання здоров’я – гігієнічне навчання, формування життєвих 
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму 
та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології 
реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального 
циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації 
факультативного навчання та додаткової освіти; 

– виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які 
сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як 
цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

Ми навели одну з деяких запропонованих науковцями класифікацій 
здоров’язбережувальних освітніх технологій. Однак слід зазначити, що поняття 
«здоров’язбережувальна» можна віднести до будь-якої педагогічної технології, яка в 
процесі реалізації створює необхідні умови для збереження здоров’я основних 
суб’єктів освітнього процесу – учнів та вчителів. І саме головне, що будь-яка 
педагогічна технологія має бути здоров’язбережувальною. 

Таким чином, знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є 
важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі в 
тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними 
психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто 
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зацікавлений у збереженні й зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити 
здоров’язберігаюче освітнє середовище, центром якого буде – Школа сприяння 
здоров’ю. 

В умовах переходу на новий Державний стандарт в Україні здійснюється 
поетапне введення нової програми предмета «Основи здоров’я» (2013–2017 роки). 
Вивчення основ здоров’я за програмою, розробленою відповідно до нового Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, розпочалося у 
2013/14 навчальному році (наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664 «Про 
затвердження навчальних програм для ЗНЗ ІІ ступеня»). У 2014/15 навчальному році 
нову програму з основ здоров’я було введено у 6-му класі. Відповідно, у 
2015/16 навчальному році предмет основи здоров’я викладатиметься за новою 
програмою у 7 класі.  

Оновлення освітнього середовища підвищує значущість наукових і науково-
методичних установ системи післядипломної освіти. Провідна роль у здійсненні 
науково-методичного супроводу впровадження освітніх інновацій у загальноосвітніх 
навчальних закладах Миколаївської області належить Миколаївському обласному 
інституту післядипломної педагогічної освіти (МОІППО).  

Мета діяльності МОІППО в контексті зазначеної проблеми: створення належних 
умов для оперативного навчання педагогічних працівників, забезпечення їх готовності 
працювати в нових умовах.  

Реалізація мети здійснюється в курсовий і міжкурсовий періоди.   
Шляхи розв’язання проблеми:  
– розробка інноваційних форм методичної роботи із забезпеченням 

оперативності отримання інформації;  
– урахування етапності переходу (2013–2017 роки). 
– Напрями реалізації здоров’язбережувальних технологій: 
– створення умов для зміцнення здоров’я школярів і їхнього гармонійного 

розвитку;  
– організація навчально-виховного процесу з урахуванням його психологічного 

та фізіологічного впливів на організм учня; 
– розробка й реалізація навчальних програм із формування валеологічної 

культури і профілактики шкідливих звичок. 
Відповідно до мети були визначені такі завдання:  
– створити систему управління підвищення професійної компетентності та 

педагогічної майстерності методистів із основ здоров’я районних (міських) 
методичних кабінетів (центрів), учителів основ здоров’я загальноосвітніх 
навчальних закладів області; 

– забезпечити науково-методичний супровід поетапності впровадження нової 
програми предмета «Основи здоров’я». 

– Серед основних шляхів розв’язання поставлених завдань:  
– розробити інноваційні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, що 

забезпечить оперативність отримання інформації з урахуванням етапності 
впровадження нових навчальних планів, програм у загальноосвітніх 
навчальних закладах області на період 2013–2017 років;  

– формувати в учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх 
навчальних закладів прагнення до самовдосконалення, підвищення рівня 
компетентності й професіоналізму. 

Оновлення змісту шкільної освіти з питань переходу на новий Державний 
стандарт базової і повної загальної середньої освіти вимагає від педагога постійного 
поповнення як професійних знань, так й удосконалення методичної майстерності.  

Саме тому, МОІППО систематично організовує та проводить різноманітні заходи 
(семінари, конференції, методичні активи, творчі групи, педагогічні майстерні тощо) з 
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учителями основ здоров’я. Метою таких педагогічних зустрічей є: партнерська 
взаємодія, обмін педагогічним досвідом, напрацювання навчально-методичних 
матеріалів. 

Так, у 2014/15 навчальному році розпочато 
роботу творчої лабораторії «Шляхи реалізації 
змістових ліній освітньої галузі «Здоров’я і 
фізична культура» на уроках основ здоров’я  у 
6-7  класах». Результатом роботи учасників 
засідань лабораторії став проект орієнтовного 
календарно-тематичного планування за новою 
програмою предмета «Основи здоров’я», 7 клас 
(додаток). 

Щоквартально лабораторія виховної роботи та 
захисту прав дитини проводить засідання онлайн-
клубу «Молодь за здоровий спосіб життя» на форумі 
МОІППО (http://www.moippo.mk.ua). Під час 
проведення клубу учасниками постійно 
обговорюються питання щодо формування 
предметних компетенцій на уроках основ здоров’я та 
профілактики шкідливих звичок в учнівської молоді. 
Слід відзначити постійну активну участь в онлайн-
обговореннях педагогічної громадськості ЗНЗ 
Миколаївської, Южноукраїнської міських рад, 
Первомайської, Березанської, Миколаївської, 

Новоодеської та Веселинівської районних рад. 
У червні–вересні 2014 року проходив І (відбірковий) етап розгляду моделей 

превентивної освіти в базових навчальних закладах області за підтримки 
Європейського Союзу. За підсумками відзначено модель превентивної освіти 
Новобузької ЗОШ І–ІІІ ступенів № 10 Новобузької районної ради, що відображає ідею 
гармонійного розвитку особистості та духовно-моральне вдосконалення особистості в 
умовах діалогового режиму навчально-виховного процесу. Заохочувальним 
подарунком для закладу став оснащений кабінет основ здоров’я. 

Продуктивною формою професійного становлення педагогів є курси підвищення 
кваліфікації. 

Курси підвищення кваліфікації при МОІППО зорієнтовані на ознайомлення 
педагогів із новітніми науковими дослідженнями, сучасними педагогічними 
технологіями. На курсах викладаються навчальні модулі щодо використання 
здоров’язбережувальних технологій у практичній діяльності педагога.  

Із метою надання методичної допомоги щодо впровадження предмета «Основи 
здоров’я» у 2014/15 навчальному році на базі Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 71 педагог пройшов курси підвищення кваліфікації 
вчителів основ здоров’я, які будуть впроваджувати предмет «Основи здоров’я» у 7-х 
класах загальноосвітніх навчальних закладів за новою програмою.  

Перехід на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 
передбачає оновлення навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації 
вчителів основ здоров’я, тому лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини 
розроблено нову тематику навчальних занять і спецкурсів на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів основ здоров’я. Навчально-тематичні плани курсів складені з 
урахуванням переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти.  

Досвід своєї роботи вчителі висвітлюють у колективних або  індивідуальних 
творчих проектах. Нагальною потребою сьогодення стала особлива увага до 
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формування патріотизму  в дітей та учнівської молоді в процесі вивчення кожного 
навчального предмета. Тому у своїх курсових роботах педагоги регіону висвітлюють 
досвід формування громадянської компетентності на уроках основ здоров’я та в 
позаурочний час. 

У 2014/15 навчальному році слухачі курсів працювали над проблемною темою 
«Роль учителя основ здоров’я у формуванні громадянської компетентності  учнів» (під 
час роботи над курсовими колективними проектами, організовувалися майстер-класи, 
семінари, тренінги тощо). 

Громадянська компетентність на уроках основ 
здоров’я формується шляхом комплексного підходу до 
всіх його складових. Практика доводить, що найбільш 
результативним формуванням патріотичної 
особистості школяра буде за умови застосування в 
навчально-виховному процесі інноваційних 
педагогічних технологій: цілеспрямованого, 
систематичного й послідовного впровадження в 
практику оригінальних, новаторських способів, 
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 
цілісний навчально-виховний процес, а саме: 
інтерактивних уроків, факультативних курсів, 
позакласних заходів, екскурсій, соціального 
проектування, пошуково-дослідницької діяльності, 
музейної справи, учнівського самоврядування, 
експериментальної роботи тощо. 

Патріотизм починається зі свідомого, відповідального, патріотичного ставлення 
до рідного класу, рідної школи. І його виховання повинно починатися з першого класу 
(напр. прийняття «правил дружби», «заповідей учня», «морального кодексу класу», а 
згодом – активна участь у шкільному житті). 

Формування в учнів етичних поглядів, переконань і світогляду, навичок та звичок 
моральної поведінки, виховання моральних почуттів, морально-вольових рис 
характеру, єдності між свідомістю та поведінкою є завданнями морально-духовного 
виховання. 

В умовах відсутності моральних ідеалів та системного національного виховання 
провідною ідеєю є формування в учнів паростків духовності, закладених 
багатовіковими традиціями нашого народу, що виявляються насамперед у 
різноманітних народних та державних християнських святах. 

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на виховання учнів у дусі 
патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до 
національного та міжнародного законодавства, засад демократичної, правової держави. 
Патріотизм в Україні традиційно завжди мав духовні корені, насичені православною 
вірою. Велику роль у становленні особистості відіграють християнські цінності як 
основа формування гуманних якостей дитини, як аспект розвитку її духовності. 
Широко вживані форми й методи виховання спираються на народні традиції, кращі 
надбання національної та світової педагогіки і психології. 

У шкільних стінах починається все, що може нас радувати чи непокоїти... Тут 
сьогодні плекається громадянин, який перейме на свої плечі тягар із плечей старших 
поколінь, діятиме і мислитиме по-новому, нестандартно, буде активним 
перетворювачем життя. Застосування набутих знань на практиці, розвиток людської 
гідності, громадянськості, патріотизму, чесності, толерантності, працьовитості стане 
запорукою формування вільної патріотичної особистості, добробуту українського 
народу, правової держави, рівноправної інтеграції до європейського співтовариства. 
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Відпрацювання практичної частини навчально-тематичного плану курсів 
підвищення кваліфікації відбувається на базі Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської 
міської ради (учитель основ здоров’я – Городищенко Т. Л.), тренінгові заняття та 
майстер-класи для слухачів курсів проводить Козерівська І. Л., учитель основ здоров’я 
Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради. 
Педагоги ознайомлюють слухачів із здоров’язбережувальними технологіями, що 
використовують на уроках основ здоров’я, формують професійні компетентності 
вчителя в контексті викладання предмета «Основи здоров’я».  

Заняття на курсах підвищення кваліфікації проводяться з використанням 
активних форм навчання, що дає змогу створити умови для творчої самореалізації 
педагогів, вияву індивідуальних здібностей і творчого потенціалу, уміння спілкуватися 
й працювати в команді.  

Із метою підвищення якості та результативності роботи вчителів основ здоров’я 
загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області Микуолаївським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти в міжкурсовий період проводяться 
проблемні обласні, міжрайонні науково-практичні семінари, семінари-наради вчителів 
основ здоров’я.  

Учителям основ здоров’я в умовах переходу на новий Державний стандарт треба 
працювати над поліпшенням рівня теоретичної підготовки, знайомитися зі 
здоров’язбережувальними технологіями навчання та активно впроваджувати їх у свою 
роботу, підвищувати інформаційну культуру з метою широкого застосування 
комп’ютерних технологій на уроках основ здоров’я, валеологічну культуру.  

Проаналізувавши кадровий склад учителів основ здоров’я нашого регіону за 
2014/15 навчальний рік, отримано такі результати: загальна кількість – 472 особи, з 
яких: 

– спеціалісти – 121 особа; 
– ІІ категорія – 68 осіб; 
– І категорія – 116 осіб; 
– вища категорія – 142 особи; 
– старший учитель – 40 осіб; 
– учитель-методист – 12 осіб. 
 

Зведена діаграма  
кваліфікаційного рівня вчителів основ здоров’я 

 станом на 01 вересня 2015 року 
 

 
 

Таким чином, з’ясовано, що 55 % від загальної кількості вчителів, які викладають 
предмет, мають високий рівень підготовки до впровадження здоров’язбережувальних 
технологій на уроках основ здоров’я. 
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Зауважуємо, що зберігається тенденція «нефахівців» – учителі, різні за фахом, 
викладають предмет «Основи здоров’я». У ряді районів уроки основ здоров’я служать 
довантаженням до ставки, тому немає постійного вчителя основ здоров’я, що є 
порушенням вимог до кадрового складу вчителів основ здоров’я МОНУ.  

Організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного 
рівня педагогічних працівників загальноосвітніх закладів і розвиток їхньої творчої 
ініціативи в міжкурсовий період покладається на міські та районні методичні центри, 
кабінети (РМК, НМЦ).  

Слід зазначити, що в області міськими та районними методичними центрами, 
кабінетами проведено відповідну роботу щодо ознайомлення вчителів основ здоров’я з 
новою програмою «Основи здоров’я. 7 клас», розробленою відповідно до нового 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.  

Саме методична робота як багатогранний і творчий процес, що складається з 
комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню 
науково-теоретичного та культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної і 
професійної підготовки.  

У зв’язку з переходом на новий Державний стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти, методисти основ здоров’я РМК (НМЦ) протягом 2014/15 навчального 
року активно працювали самі й організовували навчання вчителів щодо ознайомлення з 
новими нормативними документами.  

Під час проходження курсів підвищення кваліфікації педагоги здійснювали 
порівняльний аналіз державних стандартів основної та базової загальної освіти 
редакцій 2004 та 2011 років, навчальних програм; активно вивчали науково-методичні 
публікації тощо.  

Сучасна система науково-методичного супроводу впровадження нового 
Державного стандарту, освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура» на районному 
(міському) рівні створена і має на меті виконання таких завдань:  

– активізація творчого потенціалу кожного вчителя методичного об’єднання; 
– створення умов для розвитку інноваційної компетентності вчителя; 
– надання молодим учителям допомоги в удосконаленні професійної 

майстерності; 
– сприяння використанню вчителями основ здоров’я різноманітних технологій і 

методів педагогічної діяльності зі свого предмета; 
– організація тренінгів, практичних занять із оволодіння 

здоров’язбережувальними технологіями; 
– створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї роботи; 
– вивчення й узагальнення педагогічного досвіду досвідчених учителів України, 

області та впровадження його в систему роботи школи; 
– проведення оглядів кабінетів, конкурсів педагогічної майстерності серед членів 

методичного об’єднання.  
У багатьох районах (містах) області створено творчі групи вчителів, де 

обговорювалися питання переходу на новий Державний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти та впровадження нової програми з основ здоров’я.  

У 2014/15 навчальному році можна виокремити такі основні напрями роботи 
вчителів основ здоров’я, як упровадження:  

– здоров’язбережувальних технологій; 
– інтерактивних методик;  
– дослідницьких і проектних методик тощо.  
Треба зазначити, що тільки один учитель, який реалізує здоров’язбережувальні 

технології, не в змозі змінити ситуацію в школі. До цієї роботи необхідно залучити весь 
колектив навчального закладу. Це дозволить виробити стратегію вирішення проблем 
оздоровлювальної функції освіти. Тому це і є головним напрямом науково-методичної 
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роботи вчителів середньої та старшої школи. Здійснити організацію 
здоров’язбережувального навчального процесу за всіма напрямами можливо завдяки 
системній роботі вчителів на уроках і в позаурочний час, а таким прикладом може бути 
організація тижня здоров’я.  

Тиждень здоров’я стає спільною справою, що згуртовує школярів, навчає діяти 
дружно й організовано, встановлює зв’язки між різними віковими групами навчального 
закладу. Учитель має спиратися також на досвід та авторитет батьків, заохочувати їх до 
участі в класних і позакласних заходах.  

Майже в усіх навчальних закладах обладнано куточки безпеки життя та здоров’я 
учнів. 

Недостатнім слід визнати стан забезпечення закладів освіти області навчальними 
кабінетами основ здоров’я. Основна причина – брак коштів на оформлення кабінетів. 

Щороку у квітні проводиться обласний конкурс  учнівської творчості, 
присвячений Всесвітньому дню здоров’я в різних номінаціях: 

1) 2011 рік – конкурс агітбригад «Ми вибираємо здоров’я»;  
2) 2012 рік – конкурс відеороликів «Моя школа – за здоровий спосіб життя»; 
3) 2013 рік – конкурс фоторепортажів «Я і моя сім’я – за здоровий спосіб життя» 

та «Я і мої друзі – за здоров’я»; 
4) 2014–2015 роки – конкурс шкільних  акцій  «Щастя бути здоровим!», 

презентованих у вигляді відеофільмів учнів. У рамках акцій, що проведені в 
навчальних закладах у 2015 році,  надано конкретну адресну допомогу багатьом 
дітям, які потребували лікування. Департаментом освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації в травні 2015 року проведено нагородження переможців 
конкурсу грамотами департаменту та цінними подарунками. 

Сучасна освіта потребує прискореного інноваційного розвитку і однією з 
прогресивних тенденцій цього процесу стає освіта сталого розвитку (ОСР). ОСР – це 
освіта життєзабезпечення та покращення якості життя, що інтегрує в собі особистісно-
дієвий, компетентнісний підходи, продуктивні, інтерактивні технології. Дитина 
повинна бути здоровою, а зможе вона такою стати в здоровому суспільстві, на здоровій 
планеті. Тому завдання вчителів – зорієнтувати  свого учня на здоровий спосіб життя, 
що потребує зміни стилю життя. Наш підліток має бути соціально активним, дієвим та 
відповідальним за свої дії, чітко усвідомлювати їх наслідки. Учитель сам усвідомлює,  
входячи до класу, що учень активна і творча особистість, здатна пізнавати й 
саморозвиватися, бачити, розуміти протиріччя, які існують у суспільстві, економіці, 
екології. Саме опрацювання проблем і пошук рішень на основі співробітництва 
вчителів та учнів через діяльність поступово сприяють зміні власних поглядів, 
поведінки, стилю життя та виховують нові здоров’язберігаючі звички. 

Викладання основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах області 
здійснюється відповідно до таких нормативних документів:  

– Закону України «Про загальну середню освіту»;  
– Державної національної програми «Освіта» («Україна XXІ сторіччя»);  
–  Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;  
– Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (освітня 

галузь «Здоров’я та фізична культура»), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392;  

– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-7 клас. 
Упровадження основ здоров’я у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 

2014/15 навчальному році здійснюватиметься по 1 годині на тиждень.  
Відповідно до Типових навчальних планів вивчення предмета «Основи здоров’я» 

здійснюється у 8–9-х класах за навчальною програмою, рекомендованою 
Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 23.12.2004 №1/11-6611), «Основи 
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здоров’я. Програма для 5–9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів», 
видавництво «Перун», 2005 рік.  

Резервні години можна використати для узагальнення, повторення й 
систематизації навчального матеріалу, коригування знань, контролю навчальних 
досягнень учнів.  

За умови дотримання державних вимог до результатів навчання  послідовність і 
кількість годин на ці складові в підручниках і календарних планах можуть змінюватися 
відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, необхідності своєчасного 
реагування на конкретні умови, у яких відбувається навчально-виховний процес 
(наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби  тощо). На сьогоднішній день 
актуальними питаннями є особливості поведінки в надзвичайній ситуації та уникнення 
враження мінами і вибухонебезпечними предметами, на що звертає особливу увагу 
Міністерство освіти і науки України в методичних рекомендаціях для проведення бесід 
з учнями загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНУ від 30.07.2014 № 1/9-385). 

У 2015/16 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів 
перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки 
України за адресою: www.mon.gov.ua. 

Для учнів 5-х класів чинними є рекомендації, надані 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». 

При виборі навчального плану для учнів 5–6-х класів необхідно користуватися 
наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 «Про внесення змін 
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. 
№ 409» та листом МОН від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року». 

На сучасному етапі основною формою організації навчальної діяльності учнів 
залишається урок, тому основним напрямом цієї роботи є валеологізація уроку. 
Сутність валеологічно проведеного уроку полягає в тому, що це урок, який забезпечує 
дитині й учителеві збереження і збільшення їх життєвих сил від початку до кінця 
уроку, тобто який додає і дітям, і вчителеві здоров’я. Урок у здоров’язбережувальних 
технологіях не повинен погіршувати здоров’я. Сучасний урок – це урок інноваційний, 
що викликає в учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість.  

Усе це досягається різноманітними формами роботи з використанням 
інноваційних технологій.  

Важливою умовою здоров’язбережувального уроку є створення на всіх етапах 
певного психологічного клімату: ситуація успіху для кожної дитини, співпраця всіх 
учасників навчального процесу, доброзичливі стосунки.  

Допомогти встановити комфортну атмосферу на уроці можуть урізноманітнення, 
несподіванки, фантазії й завдання, що спонукають до дії. Це й казкові гості, і таємничі 
мандрівки, і дослідження.  

Велику увагу треба приділяти мистецькій діяльності на уроках. На підставі 
прочитаного, почутого діти ставлять сценки чи лялькові вистави, складають вірші, 
казки, співають пісні, малюють, показують пантоміми, розповідають гуморески, 
смішинки. Основним результатом такого процесу є сформованість 
здоров’язбережувальної компетентності учнів, що здійснюється під час проведення 
здоров’язбережувальних уроків основ здоров’я.  

Перш за все, на таких уроках учитель має створити мікроклімат, що спонукатиме 
учнів думати, шукати відповіді, діяти індивідуально і працювати в  команді. Учитель 
має докласти зусиль для встановлення конструктивних відносин з учнями, особливо із 
старшокласниками.  
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По-друге,  учитель має впорядкувати свої знання щодо методів організації 
активної діяльності учнів на уроці, молодий учитель – оволодіти цим багатим 
методичним досвідом. Лише знаючи можливості кожного методу, кожної форми 
організації уроку, можна спланувати й ефективно провести заняття.  

По-третє,  учитель може запрошувати на уроки фахівців, які мають безпосереднє 
відношення до даної теми заняття. Однак учитель має пам’ятати, що саме він повинен 
ставити мету уроку і окреслювати коло питань, які підлягають розгляду. За всіх 
обставин учитель – режисер уроку: і коли він сам його проводить, і коли запрошує 
фахівців.  

При правильній організації навчально-виховного процесу цей предмет дозволяє 
учням проявити свою індивідуальність, навчитися висловлювати свою думку й 
відстоювати її, працювати в групі та приймати особисте рішення; виховує впевненість у 
собі і прищеплює повагу до інших тощо.  

Учитель, якщо є можливість, може на уроці використовувати музичний супровід 
для створення відповідного настрою. «Музика може й заспокоювати, і збуджувати, 
вона є одним із найшвидших способів впливати на настрій групи» (Дж. Вос). Виявлено, 
що музика вводить у спеціальний стан релаксації, коли мозок відкритий для сприйняття 
потрібної інформації без ускладнень. Це стан «розслабленого усвідомлення», уваги, 
пам’яті, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.  

Важливим моментом ефективного проведення уроків із основ здоров’я є 
активізація  пізнавального інтересу на заняттях. Оскільки цей момент проводиться на 
початку уроку, тому від якості його проведення залежить у  більшості випадків увесь 
урок.  

Розвиток  пізнавального інтересу є однією з актуальних проблем сучасної 
освітньої школи. Є багато методів, що дозволяють зацікавити дитину, спонукають її до 
навчання. Але ті знання, які здобуті учнем самостійно в процесі виконання практичних 
завдань, є найбільш грунтовними і готують дитину до дорослого життя.  

Пізнавальний інтерес отримується завдяки грі, у якій учень виступає активним 
учасником. Пізнавальні (дидактичні) ігри – це спеціально створені ситуації, що 
моделюють реальність, із якої учням пропонується знайти вихід.  

Структура уроку основ здоров’я повинна передбачати їхню загальну педагогічну 
спрямованість і специфічний зміст,  що забезпечує вирішення завдань формування 
здорового способу життя.  

Робота вчителів основ здоров’я проводиться за такими пріоритетними напрямами:  
– формування в учнів мотивації на здоровий спосіб життя;  
– вироблення навичок безпечної поведінки;  
– всебічне використання місцевого матеріалу;  
– екологічна спрямованість знань учнів.  
До найбільш оптимальних форм проведення занять із основ здоров’я можна 

віднести такі: урок-дискусія, урок-консультація, урок-практикум, урок-конференція 
тощо.  

Сьогодні існує багато методик, які, органічно доповнюючи одна одну, 
допомагають дитині швидко навчитися процесу творчості. Одним із найпріоритетніших 
є інноваційний метод проектів. Учителі, які постійно перебувають у творчому пошуку, 
обов’язково приходять до проектної методики. Метод проекту – пошук розумного 
балансу між академічними знаннями і прагматичними вміннями. Основою його є 
розвиток критичного мислення, пізнавальних навичок учнів, умінь конструювати свої 
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.  

Працюючи над проектом, в учнів народжуються різні ідеї пошукової роботи. 
Адже головним завданням школи є не дати учневі певний багаж знань, а навчити 
вишукувати потрібну інформацію з будь-яких джерел. За цих умов змінюється і 
психологічна атмосфера дитини, відбувається переорієнтація репродуктивної 
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навчальної діяльності на різноманітні види самостійної діяльності – дослідницьку, 
пошукову, творчу. Протягом певного часу вони працюють у парах, у групі, 
індивідуально. Пріоритетним напрямом роботи вчитель визначає ціннісне ставлення 
учня до себе. Щоб бути успішними в житті, сучасні діти повинні навчитися здобувати, 
аналізувати й обробляти всіляку, деколи суперечливу інформацію, приймати 
обґрунтовані рішення в ситуаціях із випадковими результатами, оцінювати міру ризику 
і шанси на успіх.  

Важливим моментом ефективного проведення уроків із основ здоров’я є 
активізація пізнавального інтересу на заняттях. Оскільки цей момент проводиться на 
початку уроку, тому від якості його проведення залежить у більшості випадків увесь 
урок.  

Розвиток пізнавального інтересу є однією з актуальних проблем сучасної 
освітньої школи. Є багато методів, що дозволяють зацікавити дитину, спонукають її до 
навчання. Але ті знання, що здобуті учнем самостійно в процесі практичної роботи, є 
найбільш ґрунтовними і готують дитину до дорослого життя.  

Головний результат уроків основ здоров’я – це інтерес учнів до уроку та їх 
активність.  

Постійної уваги вчителя заслуговує співпраця з батьками. Слід звернути увагу 
учнів і батьків на співпрацю при виконанні завдань, спрямованих на моделювання 
здоров’язбережувальних компетенцій дітей.  

Залучення батьків до партнерства корисне як для самих учнів, так і для їх родин, 
тому як піклування про здоров’я дитини – спільне завдання школи і родини. Підтримка 
батьків має велике значення, оскільки за здоров’я дитини відповідає передусім родина. 
Вона відіграє важливу роль у формуванні ціннісних орієнтирів, засвоєнні морально-
етичних норм, відпрацюванні моделей поведінки й прийнятті життєвих рішень своїх 
дітей.  

Залучення батьків до партнерства сприяє: інформуванню батьків, родини з питань 
здорового способу життя й безпечної поведінки;  зростанню ролі батьків у процесі 
виховання дітей;  підтримці педагогів, які впроваджують предмет; тіснішому контакту 
школи й родини;  поліпшенню стосунків між дорослими та дітьми.  

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів має відбуватися постійно, на всіх 
етапах розвитку здоров’язбережувальних компетенцій. Особливістю оцінювання 
здоров’язбережувальної діяльності дитини є відзначення як позитивного навіть 
мінімального досягнення в школі, удома, у громаді, для чого необхідна тісна співпраця 
вчителя з батьківською громадою. Партнерство школи і батьківської громади щодо 
здоров’язбереження дітей уможливлює: 

– участь батьків у навчанні та вихованні дітей в умовах школи;  
– спільну відповідальність за навчально-виховний процес;  
– підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності членів сім’ї;  
– участь батьківської громади в прийнятті рішень щодо здоров’я дітей, 

підвищення значимості громади в управлінні життя суспільства;  
– поліпшення здоров’язбережувального середовища школи.  
Практичні завдання проводяться не окремо, а в межах кожної теми уроку. 

Оцінювання практичних навичок може бути вибірковим.  
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, 

що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремого 
тематичного оцінювання на останньому уроці теми не є обов’язковим. Найвище 
оцінюються: самостійний аналіз учнями інформації щодо збереження життя й здоров’я, 
правильний вибір вчинків і поведінки, конструктивне вирішення конфліктних ситуацій. 
Оцінка підвищується й за результатами моніторингу здоров’я учня, який збільшив або 
зберіг кількісний та якісний рівень свого здоров’я.  
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З урахуванням вищевикладеного та забезпечення якісної підготовки до 
впровадження нового Державного стандарту, рекомендуємо в наступному навчальному 
році:  

I. Районним (міським) методичним кабінетам, науково-методичним центрам:  
1. Довести зміст методичного листа МОІППО до вчителів основ здоров’я на 
серпневих засіданнях методичних об’єднань.  
2. Дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 
впровадження вчителями ЗНЗ району (міста) предмета «Основи здоров’я» у 6-х 
класах.  
3. Забезпечити методичний супровід переходу на новий Державний стандарт 
базової і повної загальної середньої освіти.  
2. Сприяти вчасному проходженню вчителями основ здоров’я курсів 
підвищення кваліфікації.  
3. Приділяти належну увагу підвищенню фахової майстерності вчителів у 
міжкурсовий період.  
4. Спрямувати діяльність методичного об’єднання вчителів основ здоров’я на 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу, упровадження 
здоров’язбережувальних технологій у практику роботи педагогів.  
5. Проводити систематичну інформаційно-консультативну роботу з 
розв’язання основних положень нового Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, галузь «Здоров’я та фізична культура».  
6. Проводити роботу щодо поширення та впровадження освіти на основі 
розвитку життєвих навичок у ході викладання навчального предмета «Основи 
здоров’я».  
7. Постійно виявляти, узагальнювати і розповсюджувати позитивний 
педагогічний досвід творчо працюючих учителів основ здоров’я.  
8. Приділяти особливу увагу залученню вчителями основ здоров’я до роботи 
представників правоохоронних органів, прокуратури, громадських організацій, 
батьківської громадськості тощо.  
9. Ознайомлювати вчителів із здоров’язбережувальними технологіями та 
розробити рекомендації щодо їх використання.  

II. Директорам ЗНЗ та їх заступникам:  
1. Здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних програм із 
основ здоров’я.  
2. Не практикувати довантаження до ставки, що веде до заміни вчителя та є 
порушенням вимог Міністерства освіти і науки України до кадрового складу 
вчителів основ здоров’я.  
3. Організувати роботу щодо виділення та обладнання кабінету основ здоров’я 
в навчальному закладі для проведення уроків відповідного предмета.  

III. Учителям основ здоров’я:  
1. Узяти до уваги методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо 
викладання основ здоров’я у 2014/15 навчальному році.  
2. Актуалізувати педагогічні зусилля на впровадження основних ідей, 
зазначених у новому Державному стандарті галузі «Здоров’я та фізична 
культура».  
3. Упроваджувати в навчальний процес здоров’язбережувальні технології 
(інтерактивні форми та методи навчання), які найкраще сприяють формуванню 
в учнів життєвих компетентностей.  
4. У 2015/16 навчальному році особливу увагу звертати на формування 
здоров’язбережувальних компетенцій. 
5. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.  
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6. Раціонально використовувати різні джерела інформації, різні види й типи 
ресурсних матеріалів, технічні засоби навчання.  
7. Особливу увагу звертати на відповідність додаткового матеріалу, що 
використовується під час підготовки і проведення уроку віковим особливостям 
учнів.  
8. Розглядати питання щодо формування валеологічної культури в учнів та 
їхніх батьків.  
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Методичні рекомендації щодо вивчення предмета 
«Фізична культура» у 2015/16 навчальному році 

 
Навчальний предмет «Фізична культура» у загальноосвітніх навчальних закладах 

спрямований на формування комплексу життєво необхідних знань, рухових умінь та 
навичок, забезпечення різнобічного розвитку фізичних і безпосередньо пов’язаних з 
ними психічних якостей. Заняття фізичною культурою повинні увійти до звички 
школяра. Рух, змагання, самоствердження – природна суть фізичної культури і спорту. 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 
2015/16 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» у інваріантній 
складовій передбачено: 

– 1–4-ті класи – 3 години на тиждень; 
– 5–9-ті класи – 3 години на тиждень; 
– 10–11-ті класи – 2 години на тиждень; 
– 10–11-ті класи спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на 

тиждень. 
Години з фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 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. 
Робочі навчальні плани розробляються в такій же формі та за тими ж 

рекомендаціями, як і минулого року (лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303). 
При цьому, частина навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години 
на тиждень) може використовуватися на вивчення окремих навчальних 
предметів, що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, 
плавання тощо), за наявності відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних 
програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. 

При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати місцеві 
кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу, кадрове забезпечення 
вчителями фізичної культури тощо. 

Вивчення навчального предмета «Фізична культура» у 2015/16 навчальному році 
здійснюватиметься за навчальними програмами, що рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України і підручниками: 

1. Фізична культура 1–4 класи.  
– Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи / 

Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова, О. Д. Кривчикова, 
Г. Г. Смоліус. – К.: Літера ЛТД, 2013;  

– Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1–4 класи / В. І. Майєр. – 
Х.: Ранок, 2006. 

Підручники: 
– Качеров О. Б., Арефьєв В. Г. Основи здоров’я та фізична культура 

(підручник) 2 кл. 
– Качеров О. Б., Арефьєв В. Г. Основи здоров’я та фізична культура 

(підручник) 3 кл. 
– Арефьєв В. Г. та інші. Фізична культура (підручник) 4 кл. 
– Гнатюк О. В. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 4 кл. 
– Іванова Л. І. Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я: 

посібник / Л. І. Іванова. – К.: Літера ЛТД, 2013. 
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2. Фізична культура 5–9 класи.  
– Фізична культура. 5–9 кл. /  Круцевич Т. Ю., Деревянко В. В., Дятленко 

С. М. — 2012;  
– Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5–9 класи / В. І. Майєр, 

В. В. Деревянко;  
– Програма з фізичної культури 5–9 класи ЗНЗ / Т. Ю. Круцевич [та ін.]. – 

2009. – Лист МОН  від 01.07.2009 № 1/11-4630. 
Підручники: 

– Єрмолова В. М. Фізична культура. 5 кл.: підручник / В. М. Єрмолова [та ін.]. 
– 2005. 

– Арефьєв В. Г. Фізична культура. 6 кл.: підручник / Арефьєв В. Г., Качеров 
О. Б., Короп М. Ю.  – 2006. 

– Єрмолова В. М. Фізична культура. 6 кл.: підручник / Єрмолова В. М., 
Іванова Л. І., Опирайло С. І. – 2006. 

– Єрмолова В. М. Фізична культура. 9 кл.: підручник / В. М. Єрмолова, 
Л. І. Іванова. – 2009. 

– Арефьєв В. Г. Фізична культура. 9 кл.: підручник / В. Г. Арефьєв. – 2009. 
– Фізична культура в школі: [метод. посіб. 5–11 класи] / за 

ред. С. М. Дятленка. – К.: Літера. ЛТД, 2011. 
3. Фізична культура 10–11 класи.  

– Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи. 
Рівень стандарту / за ред. С. М. Дятленка. – К.: Літера. ЛТД, 2011. 

– Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний 
профіль. 10–11 класи» / В. М. Єрмолова [та ін.]. – Режим доступу: 
mon.qov.ua;  

– Програма з фізичної культури, 10–11 класи / Майєр В. І., Деревянко В. В., 
Пустолякова Л. М. – 2012. 

– Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури «Спортивна 
боротьба» для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / 
Ю. В. Мельничук, В. В. Леончук. 

– Програма спецкурсу «Медико-біологічні основи фізичного виховання та 
спорту» / Л. Л. Аргунова. 

– Програма факультативу з фізичної культури «Пішоходний туризм» для 
загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Руденко, О. Ю. Шиворов. 

– Програма курсу за вибором «Атлетична гімнастика» для учнів 10–11 класів / 
В. М. Щур, Л. І. Щур. 

– Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої 
спрямованості для 5–9 класів / С. А. Філенко. 

– Комплексна фізкультурно-оздоровча програма «Сходинки здоров’я» / 
В. В. Клявда, Л. З. Ступенко, О. Л. Гаспарян, Н. В. Козодуб. 

– Програма факультативу (гуртка, секції) «Баскетбол» для загальноосвітніх 
навчальних закладів / І. В. Левко. 

– Програма факультативу «Оздоровчо-пізнавальний туризм у початковій 
школі» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. В. Величенко. 

– Програма факультативу (гуртка, секції) «Настільний теніс» для 5–9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. О. Калінкін. 

– Програма факультативу (гуртка, секції) «Волейбол» для 5–9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів / Д. С. Кудрявець, І. А. Афіцька, 
І. Ю. Маслова, Д. Г. Швець, Н. О. Пасічник). 

– Програма «Шахи» для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх 
навчальних закладів, палаців культури та творчості / О. В. Вінниченко, 
О. М. Коваль, Л. В. Тимошенко, І. Р. Захарчук. 
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Рекомендації щодо календарного планування 
На підставі навчальної програми і річного плану вчитель складає календарний 

план на півріччя (семестри навчального року). У цьому плані він конкретизує 
навчально-виховні завдання та деталізує засоби фізичного виховання. 

Постановка провідних педагогічних завдань на семестр або на кожний урок один із 
найвідповідальніших і найскладніших моментів у плануванні навчальної роботи з 
фізичної культури. Загальні оздоровчі, освітні й виховні завдання, що розв’язуються в 
процесі навчальної роботи з фізичної культури, сформульовані в пояснювальній записці 
до навчальної програми. 

Освітні завдання в календарному плані визначаються відповідно до ступеня 
фізичного розвитку учнів і навчальних нормативів із розділів програми, що вивчаються 
в даному семестрі. Завдання формулюються в різних формах: ознайомити, навчити, 
закріпити, підготувати. 

На заняттях із фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно 
орієнтований підхід до учнів з урахуванням їхніх потреб і нахилів, рівня фізичної 
підготовленості.  

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 
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 

* Для одного потоку класів. 
** Для кожного класу. 
*** МПК – медико-педагогічний контроль. 

Посада 
контролюючого 

Мінімальна кількість разів 

Мета перевірки На 
місяць 

Протягом 
семестру 

Протягом 
навчального 

року 

Директор школи *  1 2 – 3 Адміністративне інспек-
тування 

Заступник дирек-
тора з навчально-
виховної роботи * 

 1 2–3 Методичне інспектування 

Заступник дирек-
тора з виховної 
роботи * 

1 4 8 Оздоровчо-виховна 
робота 

Класні керівники** 1 4 8 
Відвідування учнями уро-
ків, дисциплінованість, 
успішність учнів 

Медичний 
персонал ** 1 3 6 

МПК*** за змістом і ме-
тодами проведення уроків 
фізичної культури, за 
відповідністю фізичного 
навантаження функ-
ціональним можливостям 
учнів 
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Питання щодо ефективності організації шкільного фізичного виховання 
розглядається на педагогічній раді 2 рази на рік. 

 
Оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вимоги до ведення зошитів та записів у класному журналі) 
При оцінюванні вчитель фізичної культури має враховувати рівень досягнень 

учня, зважаючи на те, що основними функціями оцінювання є контролююча, 
навчальна, діагностична і виховна. 

Під час оцінювання рекомендуємо здійснювати індивідуальний підхід, тобто 
створювати для учня такі умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню 
фізичної підготовленості, стану здоров’я; конкретизувати завдання, визначене змістом 
даного уроку; застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку 
з коротким аналізом виконання учнем рухової дії); ураховувати особисті досягнення 
учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів 
до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх 
рівнів. 

 
Оцінювання учнів початкової школи здійснюється вербально 

Відповідно до Інструкції про розподіл на групи для занять на уроках фізичної 
культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН України від 20.07.2009 № 518/674, учні 
розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичну групи. 

Для учнів основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному 
обсязі згідно з навчальними програмами й урахуванням індивідуальних особливостей 
дитини. 

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. 
Рекомендовано заняття у фізкультурно-оздоровчих групах загальної фізичної 
підготовки, прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях – за додатковим 
дозволом лікаря. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують 
обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують корегувальні вправи і вправи для 
загального фізичного розвитку, що їм не протипоказані. 

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 
тимчасово звільнені, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. 
Допустимі навантаження для тих учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої 
та спеціальної медичної групи, встановлює вчитель фізичної культури. 

Оцінювання учнів здійснюється відповідно до вимог, що визначено навчальними 
програмами. 

Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної групи, які 
на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 

Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, 
семестрового чи річного оцінювання. 

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно у встановленому 
законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури 
навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження. 

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури 
можуть бути: 

1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 
результату). 

2. Техніка виконання учнями фізичних вправ. 
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3. Засвоєння теоретико-методичних знань. 
4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 
Для оцінювання рівня розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні 

навчальні нормативи, що передбачено навчальною програмою, та нормативи, визначені 
програмами кожного варіативного модуля за роками вивчення. Порядок складання 
нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень 
досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням динаміки 
особистого результату виставляють оцінку в балах. 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів із фізичної підготовленості, потрібно 
дотримуватися таких вимог. 

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент 
прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на 
двох заняттях). 

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – 
відновлювальні вправи. 

4. Учні мають можливість перездати норматив на визначеному вчителем занятті. 
5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання 

вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. 
У період із 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до 

навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не 
здійснюють, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер із помірними 
навантаженнями. 

Невиконання нормативів із причин, незалежних від учня: непропорційний 
фізичний розвиток, пропуски занять із поважних причин, тимчасове перебування в 
підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності. 

Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-
методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може здійснюватися як 
комплексно, так і роздільно. 

 
Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я  

віднесені до спеціальної медичної групи 
Рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання, техніку 

виконання корегувальних вправ та виконання завдань уроку (за сприятливих для учня 
умов) (на користь учня); не виставляється оцінка за орієнтовні навчальні нормативи, 
тему, семестр чи рік (у клітинці слід писати «зар.» чи «зв.»); оцінка виставляється 
тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, I, II семестри та річна, а також у 
свідоцтво чи атестат у вигляді «зар.»; якщо оцінено хоча б один семестр (бально), то 
виставляється оцінка за рік, але при виставленні враховуються інтереси дитини (на 
користь дитини); для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять 
фізкультурою, «зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, I чи 
II семестри та за рік. 

 
Оцінювання досягнень учнів основної групи 

Орієнтовні навчальні нормативи: контрольні нормативи скасовано – є орієнтовні 
навчальні нормативи; оцінки за орієнтовні навчальні нормативи виставляються в 
журнал під датою, коли відбувалася здача цього нормативу; якщо учень у день здачі 
орієнтовного навчального нормативу був відсутній, то в журналі в цій клітинці 
ставиться «н», а оцінка виставляється в наступній вільній клітинці; учень має право 
перездати орієнтовний навчальний норматив у визначений учителем час, хоча графу 
«Скоригована» після орієнтовного навчального нормативу не залишаємо, тому в 
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клітинку за ОНН виставляємо остаточну оцінку; оцінка за орієнтовний навчальний 
норматив не є домінуючою при виставленні тематичної, семестрової та річної оцінок; 
ні в якому разі не приймаються орієнтовні навчальні нормативи в учнів звільнених від 
уроків фізкультури, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних чи 
підготовчих груп (напроти їх прізвища слід писати «зар.» чи «зв.»); із 01 вересня до 
01 жовтня приймати будь-які нормативи заборонено; орієнтовний навчальний норматив 
учитель має право змінювати (збільшувати чи зменшувати), ураховуючи індивідуальні, 
статеві та вікові особливості учня. 

Тематичне оцінювання: здійснюється після кожного модуля програми, але модулі 
можна розбивати на 2–3 підрозділи і проводити тематичне оцінювання; тематична 
оцінка виставляється в класному журналі в колонці без дати з надписом Тематична (для 
5–11-х класів) При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 
діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, поточні оцінки та 
оцінки за орієнтовні навчальні нормативи; якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) 
на уроках протягом вивчення теми, у відповідну клітинку замість оцінки за Тематична 
виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я віднесені до 
спеціальної медичної групи – «зар.», для звільнених від занять із фізичної культури – 
«зв.»; тематична оцінка не підлягає коригуванню. 

Семестрова оцінка: виставляється в класному журналі без дати в колонку з 
надписом I семестр, II семестр; семестрове оцінювання здійснюється на основі 
тематичних оцінок (при цьому мають ураховуватися динаміка особистих навчальних 
досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість кожного модуля, 
тривалість вивчення кожного з модулів, складність змісту тощо); якщо учень (учениця) 
був (ла) відсутній (я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість 
оцінки за I чи II семестри виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи – «Зар.», для звільнених від занять із 
фізичної культури – «зв.»; семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована 
семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із 
колонкою I семестр, II семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок 
відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, 
якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не 
робиться; скоригована семестрова оцінка за I семестр виставляється до початку 
II семестру, за підсумками II семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального 
року. 

Річна оцінка: виставляється в колонку «Річна» без зазначення дати не раніше, ніж 
через три дні після виставлення оцінки за II семестр; річне оцінювання здійснюється на 
основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок; у разі коригування оцінки за 
II семестр; у випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у 
колонку «Річна» робиться запис н/а (не атестований(а)). Річна оцінка коригуванню не 
підлягає. 

Записи в журналі: на сторінках журналу не повинно бути ніяких інших поміток 
(крапки, позначки «с\г», «зв.» тощо). 

Права сторінка журналу. Правильно записувати на правій стороні журналу: Зміст 
уроку: 16/09 Розучування техніки бігу на короткі дистанції. Удосконалення техніки 
метання м’яча. 10/12 Настільний теніс. Техніка виконання нападаючих ударів. Завдання 
додому записується на кожний урок для учнів 5–11-х класів, для учнів 1–4-х класів 
домашнє завдання. 

Ліва сторінка журналу: дата проведення занять записується дробом із скісною 
лінією, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року (03/09, 15/10, 
04/02 тощо). 

У розкладі навчальних занять не рекомендується спаровувати уроки фізичної 
культури або проводити їх два дні поспіль. Рішення про неможливість проведення 
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занять із фізичної культури на відкритому повітрі у зв’язку з несприятливими 
погодними умовами приймають учителі фізичної культури (наказ МОН від 
01.06.2010 № 521). 

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за 
умови, якщо температура повітря не нижче: 

– 8°С для учнів 1–2-х класів; 
– 8°С – (–11°С) для учнів 3–4-х класів; 
– 12°С для учнів 5–7-х класів; 
– 12°С – (–15°С) для учнів 8–11-х класів. 

 
Організація позаурочної роботи з фізичного виховання учнів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх 
навчальних закладах» у організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім 
навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, 
підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф Міністерства або 
схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.  

 
Навчальні програми для реалізації варіативної складової  
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,  

рекомендованих МОН України  
 

№ 
з/
п 

Назва програми, 
автор 

Тип 
програ-

ми 

Клас 
(-и) 

Обсяг 
програми 

(навч. год.) 

Інформація 
про схвалення 

Джерело 
(де опублікована 

програма, 
розміщена на сайті) 

Фізична культура 
1.  Медико-біоло-

гічні основи фі-
зичного вихо-
вання та спорту   
Аргунова Л. Л.  
 

Факуль-
татив, 
гурток, 
секція 
 

10–11 108  Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

Збірник програм фа-
культативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк : Вито-
ки, 2011. – С. 253–267 

2.  Теніс  
Гасанова І. М.  
 
 

Факуль-
татив, 
гурток, 
секція 

1–11 35  Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

Збірник програм фа-
культативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк: Вито-
ки, 2011. – С. 46–72 

3.  Настільний 
теніс  
Калінкін  Ю. О. 
 

Факуль-
татив, 
гурток, 
секція 

5–9 216  Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

Збірник програм фа-
культативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк: 
Витоки, 2011. – С. 
73–113 

4. Волейбол  
Кудрявець Д. С. 
 

Факуль-
татив, 
гурток, 
секція 

5–9 234  Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

Збірник програм 
факультативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк: Вито-
ки, 2011. – С. 191–252 

5. Баскетбол  
Левко І. В.  

Факуль-
татив, 

3–9 216  Лист МОНмо-
лодьспорту 

Збірник програм 
факультативної, гурт-
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 гурток, 
секція 

України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк: Вито-
ки, 2011. – С. 5–45 

6. Пішоходний ту-
ризм  
Руденко О. В. 

Гурток, 
секція 

5–7 35  Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

Збірник програм 
факультативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк: Вито-
ки, 2011. – С. 114–139 

7. Атлетизм – оз-
доровчий нап-
рям бодібілд-
инггу Щур В. М.  
 

Курс за 
виборо
м 

9–11  
(юнак
и) 

1-й рік 
занять –  
70 годин; 
2–3 роки –
132 години  

Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
від 06.12.2010 
№ 14/18 Г-827 

Збірник програм 
факультативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. – Донецьк: Вито-
ки, 2011. – С. 140–190 

8. Історія фізичної 
культури і 
спорту 
Ільїна Л. М.,  
Ільїн Б. А. 

Спецку
рс  
 

10–11 70 Лист ІІТЗО 
МОНмолодьспо
рту України  
від 23.10.2012 
№ 14.1/12-Г-
303 
 

Освітній портал 
КОІПОПК. [Елек-
тронний ресурс]. – 
Режим 
доступу: http://kristti.c
om.ua/upload/file/3.%2
0прогр%20сп.к.%20іс
тор.спорту-ільїни.doc  

9. Основи олім-
пійських знань 
Єрмолова В.М. 

Спецку
рс  
 

5–11 17 Лист МОН 
України  
від 24.07.2009 
№ 1/11-6064 

Єрмолова В. М. 
Основи олімпійських 
знань. Програма спе-
ціального курсу для 
загальноосвітніх нав-
чальних закладів. 5–
12 класи / 
В. М. Єрмолова. – К., 
2009. – 22 с.  

10. Шахи 
Вінниченко О. В., 
Коваль О. М., 
Тимошенко Л. В., 
Захарчук І. Р. 

Факуль-
татив, 
гурток 

1–11 144–432 Лист ІІТЗО 
МОН України 
від 19.06.2010 
№1.4/18-Г-609 

Вінниченко О. В., Ко-
валь О. М., Тимошен-
ко Л. В., Захар-
чук І. Р. Шахи. Нав-
чальна програма для 
закладів позашкільної 
освіти, загальноосвіт-
ніх навчальних зак-
ладів і палаців куль-
тури та творчості / 
О. В. Вінниченко та 
ін. – К., 2010. – 84 с. 

11. Футбол 
Столітенк Є.  В. 
 
 

Гурток 1–11 78 Лист МОНмо-
лодьспорту 
України  
лист від 
05.04.2011  
№ 1/11-2789 
 

Столітенко Є. В. 
Футбол. Навчальна 
програма для гуртків 
з футболу в 1–11 
класах загальноосвіт-
ніх навчальних закла-
дів. Освітній портал 
КОІПОПК. [Елек-
тронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://kristti.com.ua/upl
oad/file/nmk_fiz.vyh&
OBJ/nmk_fiz.vyh_prog
r.gurtok.footbol.doc 
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http://kristti.com.ua/upload/file/3.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%D0%BF.%D0%BA.%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD%D0%B8.doc
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http://kristti.com.ua/upload/file/3.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%D0%BF.%D0%BA.%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD%D0%B8.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/nmk_fiz.vyh&OBJ/nmk_fiz.vyh_progr.gurtok.footbol.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/nmk_fiz.vyh&OBJ/nmk_fiz.vyh_progr.gurtok.footbol.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/nmk_fiz.vyh&OBJ/nmk_fiz.vyh_progr.gurtok.footbol.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/nmk_fiz.vyh&OBJ/nmk_fiz.vyh_progr.gurtok.footbol.doc


12. Хортинг 
Єрьоменко Е. А. 

Гурток, 
секція 

1–11 312–1664 Лист ІІТЗО 
МОН України 
 від 25.06.2011 
№ 1.4/18-Г-462 

Єрьоменко Е. А. 
Хортинг. Навчальна 
програма гурткової 
(секційної) роботи 
для учнів 1–11 класів 
загальноосвітніх нав-
чальних закладів / 
Е. А. Єрьоменко. –  
К.: Паливода  А.  В., 
2012. – 268 с. 

13. Спортивна бо-
ротьба 
Мельничук Ю. В. 

Гурток, 
секція 

5–9 210–350 Протокол 
МОНмолодь-
спорту України 
від 14.12.2010  
№ 5 

Збірник програм 
факультативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напря-
мку. Методичний 
посібник. Т. 2. – 
Донецьк: Витоки, 
2012. – С. 6–75 
 

14. Спортивна 
аеробіка 
Гасанова І. М., 
Настругова О. 
В. 

Факуль-
татив,  
гурток, 
секція  

1–11 240 Лист ІІТЗО 
МОНмолодь-
спорту України 
від 25.06.2011 
№ 14/18-Г-461 

Збірник програм фа-
культативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. Методичний по-
сібник. Т. 2. – До-
нецьк: Витоки, 2012. 
– С. 76–105 

15. Фізкультурно-
оздоровча спря-
мованість 
Філенко С. А. 

Факуль-
татив,  
гурток, 
секція  

5–9 105 Протокол 
МОНмолодь-
спорту України 
від 14.12.2010 
№ 2 
 
 

Збірник програм фа-
культативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. Методичний по-
сібник. Т. 2. – До-
нецьк: Витоки, 2012. 
– С. 108–129 

16. Оздоровчо-піз-
навальний ту-
ризм у початко-
вій школі 

Факуль-
татив,  
гурток, 
секція  

4 35 Протокол 
МОНмолодь-
спорту України 
від 14.12.2010 
№ 2 
 
 

Збірник програм фа-
культативної, гурт-
кової та секційної 
роботи фізкультурно-
оздоровчого напрям-
ку. Методичний по-
сібник. Т. 2. – До-
нецьк: Витоки, 2012. 
– С. 130–199 

 
Однією з ефективних систем роботи навчального закладу, що здатна реалізувати 

пріоритетні напрями освіти і виховання на сучасному етапі може бути олімпійська 
освіта. Це багаторівневий процес, складова частина загальної освіти, спрямована на 
задоволення різноманітних потреб населення з метою формування олімпійських ідеалів 
за допомогою спорту та культури. Це процес навчання і розвитку особистості 
відповідно до загальнолюдських моральних цінностей та ідеалів олімпізму. 

Набуті учнями знання в процесі урочних форм роботи повинні знайти своє 
втілення в практичній діяльності. Останнім часом набули поширення такі форми 
позаурочної роботи, як: проведення олімпійських уроків, олімпійських тижнів; 
організація роботи гуртків або факультативів «Олімпійська освіта»; проведення 
конкурсів малюнка, фотографії, літературного твору, вікторин та КВК із олімпійської 
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тематики; проведення малих Олімпійських ігор; створення олімпійських музеїв; 
проведення пошукової роботи тощо. 

Для підвищення зацікавленості учнів олімпійською тематикою стане можна 
використовувати пізнавально-розважальну гру «Олімпійські перегони».  

Важливо, щоб заходи, спрямовані на популяризацію олімпійських ідеалів, 
надавали дітям можливість відчути радість, досягнуту в процесі чесної спортивної 
боротьби, а надбані спортивні етичні принципи – використовувати в повсякденному 
житті. Цьому допоможе використання Кодексу честі олімпійця України та правил Фейр 
Плей (чесна гра) у процесі навчально-виховної роботи. 

 
Методичні рекомендації 

щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних 
закладах 

 
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, 

обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває 
виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній 
справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення 
громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано 
розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну 
державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної 
нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.  

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану – 
промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та 
поваги до людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою 
учасників від особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, 
полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму 
небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у 
відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного 
політичного режиму в країні.  

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки 
українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів під час російсько-
української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності України. 

Героїчні й водночас драматичні та навіть трагічні події останнього часу 
спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників і кімнат бойової 
слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів із даної території; 
необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. У 
цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предметів якостей 
особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, 
самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.  

З огляду на це рекомендуємо:  
По-перше, виокремити як один із найголовніших напрямів виховної роботи 

національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним 
завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції 
держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну.  

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, 
налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему 
вчинків, що мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.  

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; 
вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду 
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історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.  

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої 
особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською 
мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з 
дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, 
патріота України. 

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, 
виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.  

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, що передбачає 
забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів 
виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. 

У навчально-виховний процес  мають упроваджуватися форми і методи виховної 
роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.  

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 40 % 
від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини здійснює  освітнє 
середовище, у якому вона перебуває. Ця цифра в кожному конкретному випадку 
шкільної практики варіюється відповідно до особливостей  області, школи, класу,  його 
мікрогруп та індивідуальних особливостей самих дітей. Але слід визнати, що поміж 
інших джерел впливу на становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні 
освітні заклади тощо) школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї 
покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше.  

Із метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки творчого, 
інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно модернізувати  систему 
викладання української мови, а саме: 

– у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного 
режиму; 

– формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, що 
забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, 
глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-
зображальних засобів;  

– виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею 
користування; 

– сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і 
самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті; 

– плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери саме 
на основі української мови;  

– через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, різних 
масивів національної культури, глибинної сутності народного життя;  

– здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і 
літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.  

Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-просвітницьку роботу з 
батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, 
звичаїв та традицій як українців, так і представників  

різних національностей за участю психологів, істориків, працівників  
кримінальної міліції. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами 
учнівського  та батьківського самоврядування щодо формування в дітей і молоді  
духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 
суспільстві. 

У контексті зазначеного вище, надаємо методичні рекомендації щодо 
національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури 
 

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, 
функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління; 
пронизує всі сторони життя: соціально-економічну, політичну, духовну; спирається на 
освіту, культуру, науку, спорт, історію, право. 

Оскільки, навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів побудована за модульною системою і складається з двох 
інваріантних (обов’язкових) модулів: теоретико-методичні знання і загальна фізична 
підготовка та варіативні модулі, то, практично, кожен вид спорту представлений у 
вигляді варіативного модуля.  

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
відбувається на уроках із фізичної культури під час вивчення інваріантного модуля 
«Теоретико-методичні знання» у таких темах, як: відродження Олімпійських ігор 
сучасності, основні цінності олімпізму, визначні спортивні досягнення олімпійців, 
Олімпійська Україна, Параолімпійський рух на сучасному етапі, олімпійська філософія 
та здоровий спосіб життя тощо. 

Під час вивчення варіативних модулів учні ознайомлюються з історією 
виникнення та розвитку видів спорту, відомими українськими спортсменами та їх 
досягненнями на міжнародній арені, характеристикою видів спорту на сучасному етапі 
тощо. 

Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання молоді, 
спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування 
готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління в 
постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до 
військової служби. 

Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» та розділи варіативних 
модулів «Спеціальна фізична підготовка» спрямовані на вдосконалення фізичної форми 
учнів, їх функціональної готовності. 

Задля реалізації поставленого завдання бажано впроваджувати такі варіативні 
модулі як «Хортинг», «Професійно-прикладна фізична підготовка». 

Основною метою варіативного модуля «Хортинг» є: зміцнення здоров’я та 
всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-етичних якостей особистості та 
патріотичне виховання учнів на оздоровчих та культурних традиціях українського 
народу, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації 
рухів, вивчення спеціальних підготовчих вправ хортингу, вивчення основних стійок і 
технік, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм (комплексів) 
хортингу тощо. Упродовж усього навчально-оздоровчого процесу вчитель має постійно 
проводити виховні заходи, бесіди з учнями, у яких необхідно постійно звертати увагу 
на те, що хортинг започатковано на культурних традиціях українського народу. 

Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична підготовка» спрямований на 
підтримку та розвиток основних професійно-прикладних фізичних та психологічних 
якостей, формування прикладних умінь та рухових навичок, підвищення 
функціональної стійкості організму учнів до умов обраної професійної діяльності. 
Також у цей модуль включені теоретичні відомості з питань патріотичного виховання 
школярів у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Застосування на уроках рухливих та народних ігор, розваг, естафет, козацьких 
забав, спортивних ігор за спрощеними правилами сприяють вихованню патріотичних 
почуттів, моральних та фізичних якостей, формують свідомого громадянина України. 

Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури 
При проведенні занять із фізичної культури слід дотримуватися «Правил безпеки 

життєдіяльності під час проведення занять із фізичної культури і спорту в 
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загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 № 521, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2010 року № 651/17946). 

1.1. Правила поширюються на загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади 
незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять заняття з фізичної 
культури і спорту. 

1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять із фізичної 
культури і спорту на уроках, у гуртках, спортивних секціях тощо, що є обов’язковими 
для виконання учнями, вихованцями навчальних закладів. Заняття з фізичної культури і 
спорту проводяться під керівництвом педагогічних, медичних працівників навчальних 
закладів, інших осіб, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, фізкультурно-
оздоровчу роботу (тренери, керівники гуртків, груп, центрів тощо). 

1.3. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться 
відповідно до навчальних програм освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура». 

1.4. До занять із 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 наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану 
здоров’я, у яких визначено рівень фізичного розвитку і групу для занять фізичною 
культурою. 

Вивчення предмета у 10–11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів 
здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ класу на групи здійснюється згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128. При наявності 
можливостей уроки фізичної культури у 5–9-х класах доцільно проводити для хлопців 
та дівчат окремо. 

Зважаючи на складну ситуацію в країні щодо нещасних випадків на воді через 
невміння дорослого населення і дітей плавати та відсутність навичок знаходження у 
водному середовищі, Міністерство з 2013 року запровадило загальнодержавну акцію 
«Урок плавання» (лист МОН молодьспорту від 22.03.2013 № 1/9-209). 

Для навчання учнів плавання розроблено відповідні навчальні програми, що 
мають гриф Міністерства: «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів. 
1-4 класи (авт.: В. В. Деревянко, В. О. Сілкова); «Плавання» для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5–9 класи (авт.: В. В. Деревянко, В. О. Сілкова); «Початкове 
навчання плавання учнів загальноосвітніх навчальних закладах» (авт.: В. В. Деревянко, 
В. О. Сілкова). 

 
Стан викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах 

Миколаївщини 
Фізичне виховання школярів є найважливішим компонентом гуманітарного 

виховання, спрямованого на формування в них фізичного й морального здоров’я, 
удосконалення фізичної й психічної підготовки до ведення активного життя, творчої 
професійної діяльності та захисту Батьківщини. 

Для системного покращення фізичного виховання в Миколаївській області 
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ініційовано 
проведення моніторингового дослідження стану фізичного виховання учнів ЗНЗ.  

Дослідження здійснене методом анкетування респондентів із числа вчителів 
предмета «Фізична культура» та учнів 11-х класів. Опитуванням охоплені 527 учителів 
фізичної культури та 862 учні 11-х класів. Відповідно до принципу гуманістичної 
спрямованості опитування є анонімним. 

У основу концепції моніторингового дослідження покладено думку про те, що 
ефективна система фізичного виховання може бути вибудована за умови 
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збалансованості зусиль органів державного управління, освітніх закладів, сім’ї, 
громадських організацій та об’єднань. 

Для отримання об’єктивних даних респондентам дослідження було 
запропоновано дати відповіді на питання анкет, що покликані виявити вплив різних 
факторів на якість організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних 
закладах області. 

Дослідження стосувалося таких факторів: 
– матеріально-технічна база предмета «Фізична культура»; 
– професійна підготовка вчителів; 
– мотивація учнів до вивчення предмета «Фізична культура»; 
– організація позаурочної діяльності. 
 
Курси підвищення кваліфікації 
Курси підвищення кваліфікації вчителі фізичної культури районів проходять 

відповідно до перспективних планів, що затверджені в навчальних закладах та 
перспективних планів районних методичних кабінетів. Кожного року адміністрації 
навчальних закладів подають замовлення до районних методичних кабінетів, згідно 
яких оформляються пропозиції до Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. На даний час усі вчителі фізичної культури пройшли вчасно курси 
підвищення кваліфікації, після проходження яких звітують на засіданнях шкільних та 
районних методичних об’єднань. 

Районними методичними кабінетами надається достатня увага питанням 
науково-методичного забезпечення викладання предметів «Фізична культура», роботі 
методичних об’єднань учителів фізичної культури. Для підвищення фахового та 
методичного рівня проводяться як колективні, так і індивідуальні форми методичної 
роботи: засідання методичного об’єднання, консультації з окремих напрямів роботи та 
поставлених учителями запитань. Перевага надавалася практичним заняттям. Основна 
увага приділялася систематичному підвищенню педагогічної майстерності вчителів 
щодо формування та вдосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів із 
фізичного та військово-патріотичного виховання, піднесення ефективності уроків і 
якості знань та умінь учнів. Також належна увага приділялась удосконаленню 
позакласної роботи з школярами. Методичними кабінетами систематично проводиться 
вивчення стану викладання фізичної культури у ЗНЗ. 

Методистом Миколаївського НМЦ Грамматиком Ф. П. протягом останніх років 
узагальнено педагогічний досвід роботи вчителів фізичної культури – Данилова В. Ю., 
Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 та Козки О. О., Миколаївська гімназія 
№ 1  Миколаївської міської ради. 

У матеріалах досвіду роботи Козки Олексія Олексійовича висвітлені питання, що 
стосуються реалізації підвищення рівня фізичної підготовки школярів шляхом 
упровадження ігрових технологій, наведено приклади навчальних проектів, 
представлено проектну технологію та цикл конспектів уроків із модуля «Волейбол», 
6 клас, зміст яких розкриває рівень фізичної підготовки школярів у процесі навчання. 
Застосування вчителем ефективних методичних підходів на уроках фізичної культури 
дає змогу підняти навчальний процес на більш високий рівень та дає можливість учням 
засвоїти набуті вміння та навички.  

Учитель Четвертак Олексій Васильович (Миколаївська гімназія 
№ 2 Миколаївської міської ради) ставить конкретні навчально-виховні цілі та завдання, 
з урахуванням попереднього заняття, визначає послідовність їх рішень. Обладнання та 
місця проведення занять готує заздалегідь. Зміст і структура уроків відповідають 
програмним вимогам.  

Учитель враховує результати медичних оглядів під час вибору фізичних вправ, 
рухливих та спортивних ігор. Завдяки високому професіоналізму та працездатності 
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Олексій Васильович досяг значних результатів у спортивній та фізкультурно-
оздоровчій роботах з учнями.  

Досвід учителів фізичної культури заслуговує на увагу та подальше вивчення та 
представлення (у різних формах) на обласному рівні. 

Жовтневим районним методичним кабінетом узагальнено досвід роботи вчителя 
фізичної культури Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів Первомайської міської ради – 
Шинкарук Н. О. з проблеми «Формування стійкої позитивної мотивації до занять 
фізичною культурою та спортом засобами спортивних ігор».  

Над проблемою оздоровлення дітей шкільного віку засобами фізичного виховання 
Наталя Олександрівна працює 10 років. За цей час проявила себе як педагог, що добре 
володіє методикою викладання фізичної культури, творчо, детально продумує не лише 
структуру уроків, а й ефективність кожного виду та форми роботи. На основі 
оптимального планування інваріантних та варіативних модулів домагається засвоєння 
учнями елементів техніки запланованих до вивчення видів спорту, розвитку рухових 
якостей, психологічної підготовки, а також усвідомлення значущості впливу фізичних 
вправ та здорового способу життя. Значне місце в плануванні навчально-виховного 
процесу посідає варіативний модуль «Гандбол».  

Бараболя В. В., учитель вищої кваліфікаційної категорії Березанської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Березанської районної ради проводить уроки з 
урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних 
вимог організації освітнього процесу. Першочерговим завданням вбачає у формуванні 
в дітей навичок самостійної роботи й оздоровчої спрямованості уроків з урахуванням 
стану їхнього здоров’я, статі. Під час проведення занять використовує різні прийоми і 
форми навчальної діяльності. Активно впроваджує проведення нестандартних уроків: 
урок-тренінг, урок-гра, урок-змагання, бінарні уроки та інше. Велику увагу вчитель 
приділяє ігровому методу, що дозволяє підвищити темп формування навичок у дітей та 
інтерес до занять фізичною культурою, систематично бере участь зі своїми 
вихованцями в різноманітних змаганнях районного, обласного та міжобласного рівнів. 
Його футбольна команда постійно займає призові місця на змаганнях усіх рівнів.  

У Миколаївському районі є значні напрацювання щодо інноваційної діяльності. 
Методистом РМК Бойченко С. М. разом із керівником методичного об’єднання 
враховуються найкращі надбання вчителів району, їх інноваційна діяльність та на базі 
шкіл, у яких вони працюють, планується проведення семінарів, нарад, відкритих 
уроків, круглих столів тощо. 

Протягом останніх років учителі району змогли ознайомитись з іннова-ційною 
діяльністю вчителів Веснянської (Данилюк С. М.) та Шостаківської (Боченко К. В.) 
ЗОШ І–ІІІ ступенів Миколаївської районної ради із упровадження в навчальний процес 
нестандартного обладнання. Вчителем Зеленоярської ЗОШ І–ІІІ ступенів Доманівської 
районної ради Зарванським Ю. А. успішно використовуються нестандартні рухливі 
ігри для розвитку витривалості, швидкості, сили, спритності тощо. 

Учитель фізичної культури Шостаківської ЗОШ І–ІІІ ступенів Миколаївської 
районної ради Боченко К. В. застосовує на уроках елементи інноваційних технологій 
фізичного виховання, поглиблює науково-теоретичні й спеціальні знання учнів у галузі 
фізичної культури, ведення здорового способу життя, сприяє закріпленню техніки 
виконання учнями спеціальних, підготовчих та основних фізичних вправ з 
інваріантного та варіативних модулів навчальної програми. 

Чеботарьов В. І. (Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 39 Миколаївської міської 
ради) домагається виконання учнями навчальних нормативів за всіма розділами 
комплексної програми. Тричі протягом навчального року (вересень, грудень, травень) з 
учнями проводяться тести, що дають змогу виявити зміни в їхньому фізичному стані. 
Учитель своєчасно подає пропозиції щодо складання розкладу уроків, виходячи з 
педагогічних та методичних вимог до нього. Це теж сприяє збереженню здоров’я дітей, 
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позитивно впливає на заняття. Багато уроків із фізичної культури проводить на свіжому 
повітрі, що сприяє зміцненню здоров’я та загартуванню організму дітей.  

Данилов В. Ю. (Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 Миколаївської міської 
ради) працює творчо, чітко реалізує оздоровчі, навчальні та виховні завдання, успішно 
застосовує на уроках словесні методи, методи показу, практичного розучування. 
Достатня увага приділяється вивченню і закріпленню окремих елементів рухових дій, 
використанню на заняттях прийомів страховки й самостраховки, виконанню вимог 
безпеки життєдіяльності та медико-педагогічного контролю. Він постійно знаходить 
нові підходи й елементи інноваційних технологій для підвищення ефективності уроків 
та мотивації учнів. 

Цікаві методики має Погорілий І. П. учитель фізичної культури Миколаївської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 39 Миколаївської міської ради – «Впровадження нетрадиційних 
інноваційних технологій на уроках фізичної культури»: 

– інноваційні технології на уроках фізичної культури; 
– психологічні особливості проведення нестандартних уроків; 
– уроки фізичної культури у 5 класі з використанням інноваційного підходу. 
Досвід творчо працюючих учителів доцільно популяризувати на районних, 

обласних та міжрегіональних семінарах учителів фізичної культури. 
 

Про ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний 
урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 

27–29 травня 2015 року проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу 
«Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 
футболу». Переможцями конкурсу визнано: 

1. Бараболю Віктора Васильовича – учителя фізичної культури 
Червоноукраїнської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Березанської районної ради 
(І місце); 

2. Коруцу Андрія Васильовича – учителя фізичної культури Баштанської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Баштанської міської ради (ІІ місце); 

3. Зарванського Юрія Анатолійовича – учителя фізичної культури 
Зеленоярської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Миколаївської районної ради (ІІІ 
місце).  

 
Для підвищення ефективності навчально-виховного 

 процесу з фізичної культури рекомендуємо: 
1. Районним методичним об’єднанням учителів фізичної культури: 

1.1. Популяризувати досвід творчо працюючих учителів на районних та 
міжрегіональних семінарах учителів фізичної культури. 
1.2. Акцентувати увагу вчителів на використанні під час уроку музичного 
супроводу. 

2. Учителям фізичної культури: 
2.1. Розробляти та впроваджувати різноманітні інноваційні (нетрадиційні) 
уроки фізичної культури за такими видами: урок-казка, урок-гра, урок-
мандрівка, урок-змагання, уроки з використанням нестандартного обладнання, 
бінарні та інтегровані уроки тощо. 
2.2. Грунтовно опрацювати нові навчальні програми «Фізична культура для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи» (авт.: Круцевич Т. Ю. та ін., 
2011 р.), «Фізична культура. 5–9 класи» (авт.: Круцевич Т. Ю. та ін., 2012 р.) 
для учнів 4 та 7 класів, внести відповідні корективи при складанні календарно-
тематичних планів на новий навчальний рік. 
2.3. Постійно використовувати в навчальному процесі робочі зошити вчителя. 
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На секційних засіданнях учителів фізичної культури під час проведення 
серпневих конференцій освітян у 2015 році рекомендуємо для розгляду такі 

питання: 
1. Науково-методичний зміст та особливості впровадження нової навчальної 

програми з фізичної культури у 4 класі.  
2. Реалізація нової навчальної програми з фізичної культури у 7 класі у зв’язку з 

упровадженням нового державного стандарту освітньої галузі «Здоров’я і фізична 
культура» у основній школі. 

3. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, 
рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і 
старшій школі в загальноосвітніх навчальних у 2015/16 навчальному році. 

2. Використання елементів інноваційних технологій фізичного виховання в 
навчально-виховному процесі. 
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Методичні рекомендації 
щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних 

закладах 
 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, 
обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває 
виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній 
справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення 
громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано 
розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну 
державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної 
нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.  

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану – 
промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та 
поваги до людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою 
учасників від особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, 
полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму 
небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у 
відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного 
політичного режиму в країні.  

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки 
українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів під час російсько-
української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності України. 

Героїчні й водночас драматичні та навіть трагічні події останнього часу 
спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників і кімнат бойової 
слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів із даної території; 
необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. У 
цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предметів якостей 
особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, 
самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.  

З огляду на це рекомендуємо:  
По-перше, виокремити як один із найголовніших напрямів виховної роботи 

національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним 
завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції 
держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну.  

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, 
налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему 
вчинків, що мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.  

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; 
вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду 
історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.  

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої 
особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською 
мовою та послуговування нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з 
дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, 
патріота України. 

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, 
виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.  
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Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, що передбачає 
забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів 
виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. 

У навчально-виховний процес мають упроваджуватися форми і методи виховної 
роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.  

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 40 % 
від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини здійснює освітнє 
середовище, у якому вона перебуває. Ця цифра в кожному конкретному випадку 
шкільної практики варіюється відповідно до особливостей області, школи, класу, його 
мікрогруп та індивідуальних особливостей самих дітей. Але слід визнати, що поміж 
інших джерел впливу на становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні 
освітні заклади тощо) школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї 
покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше.  

Із метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки творчого, 
інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно модернізувати систему 
викладання української мови, а саме: 

– у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного 
режиму; 

– формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, що 
забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, 
глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-
зображальних засобів;  

– виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею 
користування; 

– сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і 
самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;  

– плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери саме 
на основі української мови;  

– через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, різних 
масивів національної культури, глибинної сутності народного життя;  

– здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і 
літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.  

Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-просвітницьку роботу з 
батьками, спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, 
звичаїв та традицій як українців, так і представників  

різних національностей за участю психологів, істориків, працівників кримінальної 
міліції. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами 
учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей і молоді 
духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 
суспільстві. 

У контексті зазначеного вище, надаємо методичні рекомендації щодо 
національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 
Методичні рекомендації щодо вивчення предмета 

«Захист Вітчизни» у 2015/16 навчальному році 
Особливістю проведення уроків із предмета «Захист Вітчизни» є їх спрямованість 

на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, 
дій у надзвичайних ситуаціях. Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10-х і 
11-х класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому 
закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного 
закріплення знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року з 
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використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр 
вищих навчальних закладів, військових комісаріатів тощо. 

У 2015/16 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах учні 10–11-х 
класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за новою навчальною програмою. 

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних 
закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, з 
урахуванням змін, визначених наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, вивчення 
предмета у 2015/16 навчальному році здійснюватиметься: 

– 2 години на тиждень (140 год.) – у класах із профільним та військово-
спортивним профільним навчанням; 

– 1,5 години на тиждень (105 год.) – у класах усіх інших напрямів. 
Структурна послідовність розділів і тем відповідає програмі предмета. Кількість 

годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини 
навчального плану, що у свою чергу дає можливість для поширення і поглиблення 
змісту тем, що вивчаються. 

Рекомендуємо для більш ефективної організації навчально-польових зборів 
визначити загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких будуть проводитися заняття, 
залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів та об’єднавши їх 
у навчальні взводи і відділення. 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного 
захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного 
захисту) у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється 
відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
від 13.04.2011 № 329 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за 
№ 556/19304. 

Учителем оцінюються: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні 
показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано в навчальній 
програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки 
учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи. 
Керівники навчальних закладів і викладачі повинні вживати заходи щодо військової 
підготовки учнів на необхідному й достатньому для захисту Вітчизни рівні, що 
досягається плануванням предмета до навчання в повному обсязі. 

Під час складання контрольних вправ із прикладної фізичної підготовки 
необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних 
випадків. 

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на 
момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 

2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю. 
3. Проведення розминки. 
При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні 

особливості та релігійні погляди учнів. 
На заняттях стосунки між учнями і вчителем, а також учнів між собою 

підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил 
України. Важливими умовами успішності занять із предмета є висока дисципліна, 
організованість, відповідальність учнів. 

Для активізації військово-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних 
закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні 
відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни». 
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Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо 
користуватися програмою, що має відповідний гриф Міністерства «Програма гуртка 
військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт.: В. Л. Олексюк, 
Л. В. Горчинська, І. В. Єпіфанцев). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про 
використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних 
закладах» дозволяється використовувати навчальні програми, підручники та 
навчально-методичні посібники, що мають гриф Міністерства або схвалені 
відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти: 

1. Захист Вітчизни: підруч. для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень 
стандарту для хлопців). – Тернопіль: Астон, 2011. – 280 с.: ілюстр. 

2. Захист Вітчизни: підруч. для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень 
стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців). – Тернопіль: Астон, 
2011. – 280 с.: ілюстр. 

3. Захист Вітчизни: підруч. для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень 
стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат). – Тернопіль: Астон, 2011. 
– 280 с.: ілюстр. 

4. Основи медичних знань: навч. посіб. для 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. – 
К.: Арт-Освіта, 2004. – 159 с. 

 
Методичні рекомендації 

щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів  
із питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами 

Міни і вибухонебезпечні предмети забрали та скалічили безліч людських життів. 
Цей жах триває і зараз.  

08 грудня 2005 року, на рівні Генеральної Асамблеї ООН прийнята резолюція 
№ A/RES/60/97, у якій висловлюється глибока стурбованість і занепокоєність 
масштабними гуманітарними проблемами, викликаними наявністю цієї грізної зброї – 
мін та вибухонебезпечних пережитків війн і військових конфліктів. У даній резолюції 
підкреслюється необхідність посилення уваги з боку держав, котрі зіштовхуються з 
мінної загрозою, а також проводиться відвертий заклик до країн, громадських і не 
урядових організацій із метою запобігання подальшого використання мін та інших 
аналогічних небезпечних вибухових пристроїв. 

04 квітня офіційно проголошено Міжнародним днем просвіти з питань мінної 
небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням. Небезпека, що несе в 
собі використання цього виду озброєнь, має більш серйозні й більш тривалі соціально-
економічні наслідки як для мирного населення держав, де є проблема мін і замінованих 
об’єктів, минулих наслідків військових конфліктів, так і для тих, хто використовує цю 
зброю у своєму арсеналі. 

Декілька загиблих щороку – трагічна реальність. Гинуть дорослі, намагаючись 
здати небезпечну знахідку до пункту прийому металобрухту або при спробі розібрати 
пристрій із метою отримати вибухову речовину; гинуть діти, які з цікавості 
підкладають боєприпаси в багаття. 

Натрапити на небезпечну «іграшку» можна практично скрізь: у лісі, старому 
окопі, на свіжозораному полі, власному городі й навіть на вулицях міст. І якщо 
вибухові пристрої серійного зразка легко розпізнати за зовнішнім виглядом та діяти 
відповідно до ситуації, то саморобну вибухівку, що може з’явитися на вулицях міст і 
селищ, розпізнати набагато складніше. Небезпека терористичних актів, від яких не 
застрахована жодна країна світу, робить питання поводження із невідомими, 
залишеними без догляду речами украй актуальним. 

Фахівці цивільного захисту рекомендують учителям і батькам обов’язково 
проводити з дітьми бесіди щодо поводження з невідомими предметами та пристроями. 
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Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, 
підозрілі предмети, що здатні за певних умов вибухати.  

До вибухонебезпечних предметів належать: 
1. Вибухові речовини – хімічні з’єднання або суміші, здатні під впливом певних 

зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою) до 
швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням великої 
кількості енергії та утворенням газів.  

2. Боєприпаси – вироби військової техніки одноразового вживання, призначені 
для враження живої сили супротивника. До боєприпасів належать:  

– бойові частки ракет; 
– авіаційні бомби; 
– артилерійські боєприпаси (снаряди, міни); 
– інженерні боєприпаси (протитанкові й протипіхотні міни); 
– ручні гранати; 
– стрілецькі боєприпаси (набої до пістолетів, карабінів, автоматів тощо); 

3. Піротехнічні засоби: 
– патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні); 
– вибухові пакети; 
– петарди; 

4. Ракети (освітлювальні, сигнальні); 
– гранати; 
– димові шашки. 

5. Саморобні вибухові пристрої – пристрої, у яких застосований хоча б один 
елемент конструкції саморобного виготовлення: 

– саморобні міни-пастки; 
– міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки 

або речі, що привертають увагу. 
Зазвичай, при знаходженні серійних мін, снарядів, гранат дорослі негайно 

викликають фахівців, які огороджують район і знешкоджують небезпечні знахідки. 
Інша справа – діти. Природна цікавість спонукає їх до небезпечний експериментів. Діти 
підкладають боєприпаси в багаття, випробують їх на міцність ударами, намагаються 
розібрати, приносять додому, у двір, до школи.  

Тому так важливо пояснити учням наслідки подібних дій, навчити правилам 
поведінки в таких ситуаціях.  

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО: 
– наближатися до предмета; 
– пересувати його або брати до рук; 
– розряджати, кидати, ударяти по ньому; 
– розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет; 
– приносити предмет додому, у табір, до школи. 
Необхідно негайно повідомити міліцію або дорослих про знахідку! 
Земля таїть багато небезпечних знахідок, на які можна натрапити під час 

прогулянок лісом, походів і стати їх жертвами, навіть, не підозрюючи про це. Ніхто не 
може гарантувати, що в землі під багаттям, розкладеним на лісовій галявині, немає 
снарядів часів війни. 

Під час прогулянок у лісі або в туристичному поході: 
1. Ретельно вибирати місце для багаття. Воно повинно бути на достатній відстані 

від траншей і окопів, що залишилися з війни. 
2. Перед розведенням багаття в радіусі п’яти метрів перевірити ґрунт на наявність 

вибухонебезпечних предметів щупом (або обережно зняти лопатою верхній шар 
ґрунту, перекопати землю на глибину 40–50 см). 
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3. Користуватися старими багаттями не завжди безпечно, адже там можуть 
виявитися підкинуті військові «трофеї» або такі, що не вибухнули. 

4. У жодному випадку не підходити до знайдених багать, що горять (особливо 
вночі). У цьому багатті може виявитися предмет, що може вибухнути. 

Практично всі вибухові речовини чутливі до механічних дій і нагрівання. 
Поводження з ними вимагає граничної уваги й обережності.  

Слід пам’ятати, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням 
вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, 
допущені до цього виду робіт.  

Однією із серйозних загроз сучасного суспільства є тероризм. Майже щоденно 
здійснюються терористичні акти, унаслідок яких гинуть люди. Більшість цих злочинів 
здійснюються з використанням вибухових пристроїв.  

Нерідко це саморобні, нестандартні пристрої, що їх складно виявити, знешкодити 
або ліквідувати. Злочинці зазвичай поміщають їх у звичайні портфелі, сумки, банки, 
пакунки і потім залишають у багатолюдних місцях. У такому разі важко відрізнити 
сумку з вибухівкою від такої ж сумки, залишеної забудькуватим пасажиром у 
громадському транспорті. Часто такі міни-пастки мають досить привабливий вигляд. 
Відомі випадки застосування їх у авторучках, мобільних телефонах, гаманцях, дитячих 
іграшках.  

Тому бездоглядні предмети в транспорті, кінотеатрі, магазині, на вокзалі тощо 
вимагають особливої уваги.  

Є декілька ознак, що дозволяють припустити, що маємо справу з вибуховим 
пристроєм. Слід звертати увагу на: 

– припарковані біля будівель автомашини, власник яких невідомий або державні 
номери якої не знайомі мешканцям, а також коли автомобіль давно непорушно 
припаркований; 

– наявність у знайденому механізмі антени або приєднаних до нього дротів; 
– звуки, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали через певний 

проміжок часу), мигтіння індикаторної лампочки; 
– наявність джерел живлення на механізмі або поряд із ним (батарейки, 

акумулятори тощо); 
– наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику 

відстань. 
Якщо знайдений предмет видається підозрілим, потрібно повідомити про нього 

працівників міліції чи ДСНС.  
Якщо знайдено забуту річ у громадському транспорті, доречно опитати людей, які 

знаходяться поряд. Бажано встановити, кому річ належить або хто міг її залишити. 
Якщо господаря встановити не вдається, потрібно негайно повідомити про знахідку 
водія (кондуктора).  

У разі знаходження підозрілого предмета в під’їзді будинку, потрібно опитати 
сусідів, можливо, він належить їм. У разі неможливості встановити власника – негайно 
повідомити про знахідку до найближчого відділення міліції, до військкомату, органів 
місцевого самоврядування, підрозділу ДСНС за телефоном «101». 

Якщо підозрілий предмет знайдено в установі, потрібно негайно повідомити про 
знахідку адміністрацію.  

У разі знаходженні вибухонебезпечного пристрою: 
1. Негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного 

захисту. 
2. Не підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, не допускати до 

знахідки інших людей. 
3. Припинити всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета. 
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4. Не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони 
можуть спровокувати вибух). 

5. Дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її 
виявлення.  

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій та здійснюється 
евакуація: 

– одягніть одяг із довгими рукавами, щільні брюки і взуття на товстій підошві 
(це може захистити від осколків скла); 

– візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші; 
– під час евакуації слідуйте маршрутом, указаним органами, що проводять 

евакуацію. Не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони 
можуть бути закриті для пересування; 

– тримайтеся подалі від обірваних ліній енергопостачання.  
Якщо будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху: 
– обережно обійдіть усі приміщення, щоб перевірити чи немає витоків води, газу, 

спалахів тощо. У темряві в жодному випадку не запалюйте сірника або свічки – 
користуйтеся ліхтариком; 

– негайно вимкніть усі електроприлади, перекрийте газ, воду; 
– із безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і стисло повідомте про 

своє місцезнаходження, самопочуття; 
– перевірте, чи потребують допомоги сусіди. 
Опинившись поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не намагайтеся 

наблизитися до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти рятівникам. Найкраще, що 
можна зробити – залишити небезпечне місце. До того ж, варто знати, що зловмисники 
часто встановлюють вибухові пристрої парами, щоб, через деякий час після вибуху 
першої з них, пролунав другий вибух. Зловмисники розраховують на те, що після 
першого вибуху на його місці зберуться люди, у тому числі й представники силових 
структур, і при повторному вибуху жертв буде набагато більше. 

Отож: 
– не слід робити самостійно жодних маніпуляцій із знахідками або підозрілими 

предметами, що можуть виявитися вибуховими пристроями; 
– виявивши річ без господаря, треба звернутися до працівника міліції або іншого 

посадовця; не можна торкатися знахідки; 
– не користуйтеся мобільним та радіозв’язком поблизу підозрілої знахідки. 
Для поштової кореспонденції з пластиковою міною характерна надмірна товщина, 

пружність, вага не менше 50 г і ретельна упаковка. На конверті можуть бути різні 
плями, проколи, можливий специфічний запах. Повинно насторожити настирне 
бажання вручити лист неодмінно в руки адресата і надписи на кшалт: «розкрити тільки 
особисто», «особисто в руки», «секретно» тощо. Підозрілий лист не можна відкривати, 
згинати, нагрівати або опускати у воду. 

Поради керівнику навчального закладу: 
Останнім часом почастішали випадки телефонних повідомлень про замінування 

приміщень та виявлення підозрілих предметів, що можуть виявитися вибуховими 
пристроями. 

На такий випадок пропонуємо заходи попереджувального характеру:  
– посилити пропускний режиму при вході та в’їзді на територію закладу, 

пильнувати системи сигналізації і відеоспостереження;  
– проводити обходи території закладу й періодичну перевірку складських 

приміщень на предмет своєчасного виявлення вибухових пристроїв або 
підозрілих предметів;  
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– організувати проведення спільних із працівниками цивільного захисту, 
правоохоронних органів інструктажів і практичних занять із питань дій у разі 
загрози або виникнення надзвичайних подій.  

У разі виявлення підозрілого предмета працівниками навчального закладу чи 
учнями потрібно негайно повідомити правоохоронні органи, територіальні органи 
управління з питань цивільного захисту. 

До прибуття оперативно-слідчої групи керівник навчального закладу повинен 
дати вказівку співробітникам знаходитися на безпечній відстані від знайденого 
предмета.  

У разі потреби – евакуйовувати людей згідно наявному плану евакуації.  
Потрібно забезпечити можливість безперешкодного під’їзду до місця виявлення 

підозрілого предмета автомашин правоохоронних органів, співробітників 
територіальних органів управління з питань цивільного захисту, пожежної охорони, 
невідкладної медичної допомоги, служб експлуатації, забезпечити присутність осіб, що 
знайшли знахідку, до прибуття оперативно-слідчої групи.  

У всіх випадках керівник навчального закладу дає вказівку не наближатися, не 
чіпати, не розкривати і не переміщати підозрілу знахідку, фіксує час її виявлення.  

 
Методичні рекомендації 

щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів  
із питань поведінки в надзвичайній ситуації 

 
Що потрібно робити в надзвичайній ситуації? 

Правила безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях 
1. У разі загрози ураження стрілецькою зброєю:  

– закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовими стрічками) для 
зниження ураження фрагментами скла;  

– вимкнути світло, закрити вікна та двері; 
– зайняти місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон на вулицю (ванна 

кімната, передпокій);  
– інформувати різними засобами про небезпеку близьких чи знайомих.  

2. У разі загрози чи ведення бойових дій: 
– закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовими стрічками) для 

зменшення ураження фрагментами скла. Вимкнути живлення, закрити воду і 
газ, загасити (вимкнути) пристрої для опалення; 

– узяти документи, гроші та продукти, предмети першої необхідності, 
медичну аптечку; 

– відразу залишити житловий будинок, сховатися в підвалі або в найближчому 
сховищі; 

– попередити сусідів про небезпеку, допомогти людям похилого віку і дітям; 
– без крайньої необхідності не залишати безпечне місце перебування; 
– проявляти крайню обережність; не варто панікувати. 

3. Якщо стався вибух: 
– уважно озирнутися навколо, щоб з’ясувати вірогідність небезпеки 

подальших обвалів і вибухів, чи не висить з руїн розбите скло, чи не 
потрібна комусь допомога; 

– якщо є можливість – спокійно вийти з місця пригоди. Опинившись під 
завалами – подавати звукові сигнали. Пам’ятайте, що за низької активності 
людина може вижити без води упродовж п’яти днів; 

– виконати всі інструкції рятувальників.  
4. Під час повітряної небезпеки: 

– відключити живлення, закрити воду і газ; 
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– загасити (вимкнути) пристрої для опалення;  
– узяти документи, гроші та продукти, предмети першої необхідності, 

аптечку; 
– попередити про небезпеку сусідів і, у разі необхідності надати допомогу 

людям похилого віку та хворим; 
– дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Переконатися, що шлях до 

нього вільний і укриття знаходиться в придатному стані; 
– як якнайшвидше дійти до захисних споруд або сховатися на місцевості. 

Дотримуватися спокою і порядку. Без крайньої необхідності не залишати 
безпечного місця перебування. Слідкувати за офіційними повідомленнями.  

5. Під час масових заворушень:  
– зберігати спокій і розсудливість;  
– під час знаходження на вулиці – залишити місце масового скупчення людей, 

уникати агресивно налаштованих людей;  
– не піддаватися на провокації;  
– надійно зачиняти двері. Не підходити до вікон і не виходити на балкон. Без 

крайньої необхідності не залишати приміщення.  
6. Якщо Вас захопили в заручники і Вашому життю є загроза: 

– постаратися запам’ятати вік, зріст, голос, манеру говорити, звички тощо 
злочинців, що може допомогти їх пошуку; 

– за першої нагоди постаратися сповістити про своє місцезнаходження рідним 
або міліції;  

– намагатися бути розсудливим, спокійним, миролюбним, не піддавати себе 
ризику; 

– якщо злочинці знаходяться під впливом алкоголю або наркотиків, 
намагатися уникати спілкування з ними, оскільки їхні дії можуть бути 
непередбачуваними;  

– не підсилювати агресивність злочинців своєю непокорою, сваркою або 
опором;  

– - виконувати вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій, 
звертатися за дозволом для переміщення, відвідання вбиральні тощо; 

– уникати будь-яких обговорень, зокрема політичних тем, зі злочинцями;  
– нічого не просити, їсти все, що дають;  
– якщо Ви тривалий час знаходитеся поряд зі злочинцями, постаратися 

встановити з ними контакт, визвати гуманні почуття; 
– уважно слідкувати за поведінкою злочинців та їхніми намірами, бути 

готовими до втечі, пересвідчившись у високих шансах на успіх;  
– спробувати знайти найбільш безпечне місце в приміщенні, де знаходитесь і 

де можна було б захищати себе під час штурму терористів (кімната, стіни і 
вікна якої виходять не на вулицю – ванна кімната або шафа). У разі 
відсутності такого місця – падати на підлогу за будь-якого шуму або в разі 
стрільбі; 

– при застосуванні силами спеціального призначення сльозогінного газу, 
дихати через мокру тканину, швидко і часто блимаючи, викликаючи сльози; 

– під час штурму не брати до рук зброю терористів, щоб не постраждати від 
штурмуючих, які стріляють по озброєних людях; 

– під час звільнення виходити швидко, речі залишати там, де вони 
знаходяться, через ймовірність вибуху або пожежі, беззаперечно виконувати 
команди групи захоплення.  

7. При проведенні тимчасової евакуації цивільного населення з небезпечної зони:  
– узяти документи, гроші й продукти, необхідні речі, лікарські засоби;  
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– за можливості, надати допомогу пенсіонерам, людям з обмеженими 
можливостями;  

– дітям дошкільного віку вкласти до кишені або прикріпити до одягу записку, 
де зазначається ім’я, прізвище, домашня адреса, а також прізвище матері та 
батька;  

– переміщатися за вказаною адресою. У разі необхідності – звернутися за 
допомогою до міліції та медичних працівників.  

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВО-

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
2015/16 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
Історичний досвід існування держав свідчить про те, що військово-фізична 

підготовка є об’єктивною необхідністю, яка забезпечує існування цілісної системи 
підготовки майбутніх захисників. 

Роль військово-фізичної підготовки, як основного засобу забезпечення готовності 
у структурі готовності допризовників, значно зростає в умовах сучасної військової 
реформи. Причиною цього є різке підвищення вимог до психофізичного стану 
військовослужбовців, здатних витримати специфіку сучасного бою, адекватно володіти 
якісно новим озброєнням і бойовою технікою.  

 В умовах запровадження строкової служби, збільшення її термінів, усе це 
обумовлює необхідність корекції діючої системи військово-фізичної підготовки 
учнівської молоді з урахуванням сучасних вимог. 

В Україні підготовка молоді до військової служби проводиться на основі Конституції 
України і програмних державних документів у галузі війського будівництва. Військово-
патріотична та допризовна підготовка молоді нашої країни здійснюється відповідно до 
законів, актів Президента та постанов Кабінету Міністрів України.  

 Цілеспрямована робота з організації допризовної підготовки дозволяє більш повно 
задовільняти різноманітні потреби учнів школи, готувати юнаків до служби в Збройних 
Силах України. Головним напрямом військово-фізичної підготовки учнівської молоді є 
формування позитивного ставлення учнівської та студентської молоді до військової 
служби через формування моральної, психологічної та фізичної умотивованої готовності 
до військової служби. 

Військово-фізична підготовка учнівської молоді тісно пов’язана з історією різних 
регіонів країни, адже не всі регіони мають спільну історію, що необхідно враховувати 
під час викладання військово-патріотичних матеріалів з історії, культури, боротьби за 
незалежність України.  

У часи приналежності деяких західних областей України до Польщі кожного року 
проходили щорічні підокругові військові стрілецькі змагання Союзу резервістів. 
Метою їх проведення була пропаганда стрілецького спорту, а також контроль та оцінка 
роботи стрілецької підготовки. Змагання відбувалося щорічно у вересні. У парні роки 
вони проходили в Луцьку, а в непарні – у Любліні. Змагання проводилося у двох 
програмах: у стрільбі з військової та спортивної зброї. 

Стрільба проходила за такими видами програм: лежачи, без упору, з відстані 
50 метрів, із спортивного карабіну по мішені 50×20. 

Програма таких змагань передбачала загальні види спорту, у тому числі з легкої 
та важкої атлетики. Легка атлетика передбачала біг на 100, 800 та 5 000 метрів, стрибки 
у висоту та довжину, штовхання ядра.  

 Підготовка юнаків у США для сухопутних сил, флоту та авіації ведеться в середніх 
школах, де діють так звані молодіжні піхотні батальйони, куди приймають юнаків від 
15 років, офіцерські тренувальні корпуси юніорського резерву, де проводяться заняття за 
спільною програмою школи та армії. Для школярів організовуються військово-спортивні 
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ігри, змагання, відвідування гарнізонів, походи на військових кораблях тощо. Воєнізовані 
організації молоді охоплюють понад один мільйон юнаків. 

Підготовка громадян України до військової служби включає допризовну 
підготовку, підготовку призовників із військово-технічних спеціальностей, підготовку 
до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, що мають 
військові навчальні підрозділи, військову підготовку студентів вищих навчальних 
закладів за програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу 
роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови, патріотичне 
виховання. 

Викладач повинен знати вимоги щодо підготовки молоді до військової служби, 
постійно підвищувати свій професійний рівень. Курси підвищення кваліфікації 
викладачів організовують один раз на п’ять років. 

Навчально-методичні збори проводяться перед початком навчального року за 
програмою, затвердженою військовим комісаріатом за погодженням із відповідними 
органами управління освітою та у справах цивільної оборони. 

Щомісячні одноденні методичні заняття повинні проводитися військовим 
комісаріатом разом з органами управління освіти відповідно до специфіки навчального 
процесу навчальних закладів. День проведення цих занять установлює військовий 
комісар за домовленістю з органом управління освіти. 

Викладачам надається один день на тиждень для методичної підготовки. Після 
закінчення навчання за програмою допризовної підготовки в навчальному закладі 
оріанізовуються змагання з військово-прикладних видів спорту. 

Висновок. Провідними напрямами реформування системи військово-фізичної 
підготовки є: інтенсифікація процесу фізичної підготовки, підвищення її військово-
прикладної та психологічної спрямованості, переважний розвиток витривалості, 
підвищення вимог до фізичної підготовленості та відповідальності кожного 
допризовника за особисту фізичну готовність. 

Вітчизняний досвід військово-патріотичної та допризовної підготовки учнів 
дозволяє дати такі рекомендації: 

– навчальна програма предмета «Захист Вітчизни» у навчальних закладах дуже 
скорочена (105 год.), що не дає можливості учням-допризовникам отримати 
достатні військові знання і навички, морально-психологічну підготовку, 
необхідні для успішного проходження строкової служби; 

– у середніх класах відсутня початкова військово-патріотична підготовка, що 
шкодить своєчасному формуванню в школярів патріотичних почуттів, 
військово-спортивних, прикладних, фізичних навичок та вмінь; 

– у загальноосвітніх навчальних закладах доцільно ввести посаду заступника 
директора навчального закладу з військово-патріотичного виховання, 
початкової та допризовної підготовки, що значно поліпшить військово-
патріотичну підготовку учнів; 

– треба розпочати підготовку фахівців із військово-патріотичної роботи та 
фізичного виховання на всіх факультетах фізичного виховання, а також 
відповідну післядипломну перепідготовку; 

– необхідно проводити на постійній основі спартакіади викладачів предмета 
«Захист Вітчизни», огляди-конкурси на кращу військово-патріотичну роботу, 
фахові конкурси серед викладачів захисту Вітчизни, воєнізовані збори для вперше 
призначених викладачів на базі військових частин чи у формі оздоровчо-
спортивного табору тощо. 
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Моніторингове дослідження стану викладання предмета «Захист Вітчизни» у 
Миколаївській області 

 
Життя українського суспільства в умовах сьогодення ставить перед системою 

освіти надзвичайно серйозні завдання у сфері виховання молодого покоління. 
Особливої ваги в загальнодержавному масштабі набуває проблема виховання в 
молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, 
активної громадянської позиції. Важливою складовою частиною патріотичного 
виховання є військово-патріотичне та фізичне виховання, орієнтовані на формування 
морально-психологічних і фізичних якостей, необхідних для формування готовності до 
захисту Вітчизни.  

Для системного покращення військово-патріотичного і фізичного виховання в 
Миколаївській області Миколаївським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти ініційовано проведення моніторингового дослідження стану 
військово-патріотичного та фізичного виховання учнів ЗНЗ.  

Дослідження здійснене методом анкетування респондентів із числа вчителів 
предмета «Захист Вітчизни», учителів фізичної культури та учнів 11-х класів. 
Опитуванням охоплені 371 учитель предмета «Захист Вітчизни», 527 учителів фізичної 
культури та 862 учні 11-х класів. Відповідно до принципу гуманістичної спрямованості 
опитування є анонімним.  

У основу концепції моніторингового дослідження покладено думку про те, що 
ефективна система військово-патріотичного та фізичного виховання може бути 
вибудована за умови збалансованості зусиль органів державного управління, освітніх 
закладів, сім’ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України тощо. 

Для отримання об’єктивних даних респондентам дослідження було 
запропоновано дати відповіді на питання анкет, що покликані виявити вплив різних 
факторів на якість організації військово-патріотичного та фізичного виховання в 
загальноосвітніх навчальних закладах області. 

Дослідження стосувалося таких факторів: 
– матеріально-ресурсна база предметів «Захист Вітчизни» і «Фізична культура»; 
– професійна підготовка вчителів; 
– •співпраця з військовими частинами, позашкільними навчальними закладами 

та громадськими організаціями; 
– мотивація учнів до вивчення предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична 

культура»; 
– організація позаурочної діяльності. 
Для ефективної організації заходів, покликаних цілеспрямовано готувати молодь 

до захисту Вітчизни, велике значення має узгодженість дій центральних та місцевих 
органів влади та місцевого самоврядування. У середньому 41 % опитаних учителів 
вважає, що такі дії узгоджено, 12 % – ні, 47 % – частково. При цьому в групі 
респондентів із сільської місцевості частка тих, хто вважає, що дії узгоджено, є 
меншою. 

Більшість респондентів-учителів (78 % із міських шкіл і 61 % із сільських) 
зазначили, що місцеві органі влади проводять ефективну роботу, спрямовану на 
популяризацію фізкультури і спорту серед дітей та молоді. 

Розв’язанню завдань підвищення престижу військової служби, військової 
професійної орієнтація молоді, формування і розвитку мотивації до захисту державного 
суверенітету сприяють шефські зв’язки з військовими частинами, військовими 
кафедрами вищих навчальних закладів. Респондентам дослідження з числа вчителів 
предмета «Захист Вітчизни» було поставлено питання «Чи створено у вашому ЗНЗ 
систему шефських зв’язків із військовою частиною?» У середньому 72 % опитаних 
відповіли «Ні», 28 % – «Так». Однак аналіз розподілу відповідей відповідно від типу 
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населеного пункту, у якому розташовано ЗНЗ, демонструє, що в міській місцевості такі 
зв’язки мають 55 % шкіл. 

Упродовж 2014/15 навчального року спільні з військовими частинами заходи 
проведено у 45 % міських шкіл та у 8 % сільських шкіл. Запрошення представників 
військових частин як спостерігачів під час проведення тактичних навчань практикують 
у 16 % навчальних закладів Миколаївщини. Підтримку з боку військових частин у 
створенні навчально-матеріальної бази навчальних закладів, необхідної для проведення 
допризовної підготовки мають 9 % навчальних закладів Миколаївщини, у сільській 
місцевості лише 14 %. 

У 2014/15 навчальному році заходами військово-патріотичного спрямування 
районного рівня охоплені 60 % шкіл області, обласного рівня – 15 %, всеукраїнського 
рівня – 10 % шкіл. У різних заходах спортивного спрямування районного (міського) 
рівня брали участь 90 % шкіл, 34 % шкіл – у заходах обласного рівня. У заходах 
всеукраїнського рівня взяли участь 7 % шкіл. 

У загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївщини ведеться активна 
позакласна робота спортивного спрямування. Найпопулярнішою формою роботи, за 
результати опитування вчителів фізичної культури, є змагання (84 % міських і 81 % 
сільських шкіл), фізкультхвилинки проводять у 74 % шкіл, свята – у 70 %, рухливі ігри 
– у 74 % сільських і 65 % міських шкіл тощо. 

Гуртковою роботою з фізичної культури охоплені учні з 89 % міських і 77 % 
сільських навчальних закладів, із туризму – лише з 24 % міських і 21 % сільських шкіл. 
Години на факультативи або курси за вибором із фізичної культури виділяються лише у 
10 % міських і 7 % сільських шкіл, із предмета «Захист Вітчизни» – лише у 13 % 
міських і 6 % сільських шкіл. Гурткова робота переважно проводиться на безоплатній 
основі.  

Для ефективної реалізації завдань допризивної підготовки і військово-
патріотичного виховання надзвичайно велике значення має питання навчально-
матеріальної бази предмета «Захист Вітчизни».  

Респондентам дослідження було запропоновано дати відповіді на цілий ряд 
питань, розподіл відповідей на які дозволяє виявити певні тенденції за різними 
складовими навчально-матеріальної бази. Більшість опитаних учителів на питання 
«Чи перебувають учні на уроках предмета «Захист Вітчизни» у військовій формі?» 
відповіли «Ні» (62 % – місто, 56 % – село). 

Шляхом опитування вчителів виявлено, що переважна більшість загальноосвітніх 
навчальних закладів, як міських, так і сільських, не забезпечена всіма необхідними 
об’єктами навчально-матеріальної бази:  

– стройовий майданчик має 77 % міських та 78 сільських ЗНЗ; 
– кімната для зберігання зброї наявна у 60 % міських і 65 % сільських шкіл; 
– місце для метання ручних гранат мають 62 % міських і 53 % сільських шкіл; 
– кабінет із предмета «Захист Вітчизни» є у 53 % шкіл Миколаївщини тощо 
Кабінет предмета «Захист Вітчизни» є лише у 53 % навчальних закладів. На 

питання «Чи відповідає він вимогам положення про навчальний кабінет із предмета 
«Захист Вітчизни?» 17 % опитаних відповіли «Так», 40 % – «Частково», 43 % – «Ні». 

Рівень комплектації свого кабінету 66 % опитаних оцінили як низький, 33 % – 
достатній і лише 1 % (4 школи) оцінили як високий. Наповнення кабінетів необхідними 
ресурсами переважно здійснюється за рахунок учителів (39 % – місто, 61 % – село), за 
рахунок спонсорської допомоги (28 % – місто, 16 % – село) та за рахунок батьківського 
комітету (26 % – місто, 14 % – село. 

Розподіл відповідей респондентів на питання «Що з перерахованого озброєння та 
начального майна є в навчальному закладі?» свідчить, що близько 100 % ЗНЗ 
Миколаївщини (95,4) можуть похвалитися наявністю у них державної символіки. У 
77,8 % шкіл є правила безпеки життєдіяльності; 76,8 % забезпечені протигазами; 75,5 % 
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– правилами пожежної безпеки, 65,5 % шкіл мають пневматичні гвинтівки. Решта 
позицій забезпечення є в меншості шкіл Миколаївської області. 

Забезпечення озброєнням та навчальним майном перебуває на дуже низькому 
рівні. 98 % шкіл не мають жодної малокаліберної гвинтівки;15 % міських і 30 % 
сільських шкіл не мають жодного протигаза; 67 % шкіл не мають жодної навчальної 
міни УТШ-62; 77 % не мають жодної міни У-03 М. 53 % міських і 67 % сільських шкіл 
не мають жодного набою 7,62 мм, жодного набою 5,45 мм не мають 80% міських і 67 % 
сільських шкіл; жодного протигаза ЕО-18 не мають 86 % міських і 91 % сільських шкіл 
тощо. 

Із метою оцінювання, закріплення та вдосконалення вмінь і навичок, отриманих 
учнями впродовж навчального року, проводяться навчально-польові заняття. На 
Миколаївщині найпоширенішим місцем для їхнього проведення є навчальний заклад, 
де учні навчаються (55 %) та інший навчальний заклад, де є кращі умови для цього 
(23 %).  

Решта 22 % розподілилися між полігоном, територією селищної ради, тактичним 
полігоном, військовими частинами. У категорії різне респонденти назвали польовий 
табір (2 ЗНЗ), степову зону (2 ЗНЗ), лісовий масив (20 ЗНЗ), стадіон (30 ЗНЗ), у м. 
Кривий Ріг (1 ЗНЗ). 

Для забезпечення ефективної роботи з фізичного виховання на уроках фізичної 
культуру і в позаурочний час надзвичайно важливе значення має матеріальна база. 
Розподіл відповідей респондентів – учителів на питання про наявні в навчальному 
закладі ресурси свідчить, що за більшістю параметрів забезпечення є недостатнім:  

– шкільний стадіон є у 64 % міських і 78 % сільських шкіл; 
– бігова доріжка наявна у 49 % міських і 46 % сільських шкіл; 
– ігрові куточки є у 47 % міських і 50 % сільських шкіл тощо. 
За результатами опитування вчителів спортивні зали є у 93 % міських і 82 % 

сільських шкіл. Із них у гарному стані перебуває лише 68 % у міській і 61 % в сільській 
місцевості. 

У рамках дослідження вивчалося питання кадрового забезпечення предмета 
«Захист Вітчизни». Цікавим виявився розподіл респондентів відповідно до фаху за 
дипломом. Більшість опитаних в обох групах мають відповідну фахову освіту (79 % – 
міські ЗНЗ; 73 % – сільські ЗНЗ). Частка нефахівців розподіляється так: у групі міських 
учителів частка тих, хто взагалі не має педагогічної освіти становить 7 %, у групі 
сільських – 5 %. 

У опитуванні взяли участь 527 учителів фізичної культури (152 з міської і 375 із 
сільської місцевості). Переважна більшість із них чоловічої статі (406 осіб). Фах за 
дипломом «Учитель фізичної культуру та Захисту Вітчизни» або «Учитель фізичної 
культури, реабілітолог», «Учитель фізичної культури, тренер» із них мають 96 % 
міських (146 осіб) і 81 % сільських (302) учителя. 

Переважна більшість учнів (93 %) мотивована на вивчення предмета «Захист 
Вітчизни» і фізичної культури. Розподіл відповідей демонструє, що сегмент дітей, які 
хочуть бути схожими на свого вчителя становить майже третину опитаних міських 
школярів (39 %) і 45 % сільських школярів. 

Одним із завдань військово-патріотичного виховання молоді є формування 
почуття патріотизму, любові до свого народу. 81 % міських школярів і 94 % сільських 
вважають себе патріотами. Захищати суверенітет України у складі Збройних сил готові 
58 % міських і 70 % сільських школярів. Основною причиною неготовності певної 
частини молоді до захисту країни 38 % опитаних міських одинадцятикласників і 47 % 
сільських назвали недостатню престижність військової служби в суспільстві. Серед 
факторів, що найбільше впливають на формування точки зору учнів на суспільно-
політичні події в Україні, 49 % міських і 57 % сільських респондентів-учнів назвали 
погляди членів сім’ї. Переважна більшість опитаних одинадцятикласників стверджує, 
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що їхні батьки вважають потрібними предмет «Захист Вітчизни» (92 % опитаних) і 
предмет «Фізична культура» (94 %). 

Основні проблеми, виявлені під час дослідження: 
– стан матеріально-ресурсного забезпечення предметів «Захист Вітчизни» і 

«Фізична культура» у переважній більшості ЗНЗ області є недостатнім; 
– зв’язки з військовими частинами і вищими військовими навчальними 

закладами налагоджено лише в незначній частині шкіл Миколаївщини; 
– співпрацю сільських шкіл із позашкільними навчальними закладами практично 

не налагоджено; 
– підвищення кваліфікації вчителів потребує переформатування на більш 

практико-орієнтований підхід; 
– недостатня консолідованість зусиль педагогічних та батьківського колективів 

ЗНЗ із питань організації заходів військово-патріотичного спрямування. 
 

Рекомендації за результатами моніторингового дослідження  
Захист Вітчизни 

Місцевим органам управління освітою: 
– охопити максимальну кількість учнів заходами військово-патріотичного 

виховання;  
– розширювати мережу шкільних гуртків військово-патріотичного спрямування; 
– забезпечити належну якість проведення навчальних занять із предмета «Захист 

Вітчизни» та заходів військово-патріотичного виховання; 
– розглянути можливість створення опорних навчальних закладів із 

зосередженням матеріальних ресурсів для ефективного проведення уроків 
предмета «Захист Вітчизни» та позаурочних заходів; 

– сприяти створенню навчально-матеріальної бази та відповідних умов для 
проведення уроків предмета «Захист Вітчизни», позаурочних заходів 
військово-патріотичного виховання; 

– організовувати спільно з військовим комісаріатом та органами з питань 
цивільного захисту проведення методичних занять із учителями предмета 
«Захист Вітчизни»; 

– організовувати та проводити на місцевому рівні етапи військово-патріотичних 
ігор для учнів;  

– сприяти налагодженню ефективної співпраці навчальних закладів із 
військовими частинами, регіональними військовими комісаріатами, 
військовими навчальними закладами; 

– сприяти налагодженню співпраці з громадськими організаціями з питань 
військово-патріотичного виховання. 

Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти: 
– систематично забезпечувати методичний супровід предмета «Захист 

Вітчизни»; 
– надавати методичну підтримку вчителям предмета «Захист Вітчизни»; 
– проводити дослідження реальних потреб у підвищенні кваліфікації вчителів 

предмета «Захист Вітчизни» шляхом опитувань; 
– формувати навчальні плани курсів підвищення кваліфікації у відповідності до 

актуальних запитів учителів; 
– організувати вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду 

педагогічних працівників навчальних закладів щодо проведення навчальних 
занять із предмета «Захист Вітчизни» та заходів військово-патріотичного 
спрямування. 
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Керівникам навчальних закладів: 
– вжити заходів для зміцнення навчально-матеріальної бази з метою якісного 

проведення занять зі стройової, вогневої, тактичної підготовок та за іншими 
розділами навчальної програми «Захист Вітчизни»; 

– привести у відповідність до вимог навчальної програми «Захист Вітчизни» 
стройові майданчики, навчальні місця для занять із вогневої підготовки та інші 
об’єкти навчально-матеріальної бази; 

– створити кабінети предмета «Захист Вітчизни»; 
– налагодити співпрацю з громадськими організаціями, військовими частинами 

для проведення заходів із військово-паітротичного виховання; 
– розглядати на педагогічних радах питання стану військово-патріотичного 

виховання учнів та навчально-виховного процесу із предмета «Захист 
Вітчизни» (не менш ніж один раз на рік); 

– залучати до військово-патріотичного виховання учнів службовців регіональних 
військових комісаріатів;  

– організовувати проведення військово-патріотичних ігор у навчальному закладі; 
– вивчати і застосовувти кращий досвід учителів предмета «Захист Вітчизни»; 
– сприяти консолідації зусиль педагогічного та батьківського колективів 

навчального закладу з питань організації заходів військово-патріотичного 
спрямування. 

Учителям предмета «Захист Вітчизни»: 
– якісно організовувати та проводити навчальні заняття з предмета «Захист 

Вітчизни», роботу шкільних гуртків військово-патріотичного напряму та 
заходи військово-патріотичного виховання учнів; 

– брати участь в організації та проведенні військово-патріотичних ігор для учнів; 
– зміцнювати навчально-матеріальну базу з метою якісного проведення занять за 

розділами навчальної програми «Захист Вітчизни» і заходів військово-
патріотичного виховання учнів; 

– використовувати військово-шефську допомогу для підвищення ефективності 
занять із предмета «Захист Вітчизни» і заходів військово-патріотичного 
виховання учнів; 

– вести роботу з військово-професійної орієнтації учнів, відбору і підготовки їх 
для вступу до вищих військових навчальних закладів; 

– систематично підвищувати свій професійний рівень; 
– брати участь у заходах методичного характеру, присвячених обміну досвідом із 

проблеми військово-патіротичного виховання учнівської молоді. 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
 «Військово-патріотичне виховання учнівської і студентської молоді:  

сучасні виклики та стратегії дій» 
Напрями роботи конференції: 
– Сучасні виклики та стратегія дій органів державної влади й місцевого 

самоврядування у сфері військово-патріотичного виховання. Зміст військово-
патріотичного та фізичного виховання учнівської та студентської молоді, його 
реалізація в державних стандартах освіти, навчальних програмах і підручниках. 

– Військово-патріотичне й фізичне виховання учнівської молоді в системі 
підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. 

– Військово-шефська робота та співробітництво з громадськими організаціями 
патріотичного спрямування. 

– Форми, методи і технології викладання предмета «Захист Вітчизни» та 
організація військово-патріотичного виховання особистості. 
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У роботі конференції взяли участь представники: Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства оборони України, Національної академії педагогічних наук 
України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Миколаївської обласної 
державної адміністрації, департаменту освіти, науки та молоді, Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, кафедри військової 
підготовки, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді. 

 
Конференція відбулася за трьома тематичними панелями. 

Перша та друга тематичні панелі відбулися 21 квітня 2015 року в приміщенні 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, модератор – 
Василенко Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. 

У цій частині конференції виступили: Артеменко Олена Анатоліївна, начальник 
відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, яка наголосила на тому, 
що формування громадянина-патріота України – одне із пріоритетних завдань 
навчальних закладів; Афанасьєв Андрій Олександрович, старший науковий 
співробітник науково-дослідного відділу проблем гуманітарної політики Науково-
дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України порушив актуальні 
проблеми військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в 
сучасних умовах; Бевзюк Петро Пилипович, головний спеціаліст відділу гуманітарної 
політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України ознайомив учасників конференції із системою військово-патріотичного 
виховання як передумовою формування готовності молоді до служби у Збройних Силах 
України; Горбова Тетяна Олександрівна, директор Миколаївського обласного Центру 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, заслужений працівник народної 
освіти України розкрила роль позашкільного навчального закладу у військово-
патріотичному вихованні учнівської та студентської молоді. 

Практико-орієнтований модуль конференції пройшов на базах Миколаївського 
муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки та кафедри військової підготовки 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

У Миколаївському муніципальному колегіумі ім. В. Д. Чайки відбулася 
презентація координаційного центру військово-патріотичного виховання та допомоги 
військовим частинам і підрозділам Миколаївщини, учасникам АТО. 

Показові виступи занять із розділів програми «Захист Вітчизни» пройшли на 
кафедрі військової підготовки Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. Було відкрито пам’ятну дошку загиблим героям АТО. 

Другий день конференції розпочався майстер-класами патріотичного 
спрямування науково-педагогічних, педагогічних працівників Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Миколаївської області. 

Після обговорення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» із 
метою напрацювання проекту обласної Цільової соціальної Програми військово-
патріотичного виховання населення в Миколаївській області та плану заходів до 
неї було проведено стратегічний семінар «Стан і перспективи розвитку військово-
патріотичного та фізичного виховання молоді Миколаївщини», модератор – Старєва 
Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
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На завершення конференції на базі Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 60 Миколаївської міської ради відбувся флешмоб «Єднаймося заради України!» (за 
участі Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді, Козацької громади Миколаївської області, представників козацької республіки 
Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 60 Миколаївської міської ради). 

За результатами конференції прийнято резолюцію. 
 

ПРОЕКТ 
обласної Цільової соціальної Програми військово-патріотичного виховання 

населення в Миколаївській області 
на період 2016–2020 років 

 
РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ 
1. Загальні положення.  
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. 
3. Мета та завдання Програми.  
4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми. 
5. Напрями, основні заходи і термін реалізації Програми. 
6. Очікувані результати Програми.  
7. Обсяги джерел фінансування. 
8. Координація і контроль за ходом виконання Програми. 
 
1. Загальні положення 
Актуальність упровадження програми. Захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 
найважливішими функціями держави.  

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, в умовах 
сучасних викликів і загроз усе більшої актуальності набуває виховання в молодого 
покоління почуття патріотизму, яке є духовно-моральним і соціальним у своїй основі, 
тому й залежить від соціального середовища та виховання.  

Безумовно, кожна установа й навчальний заклад повинні бути осередком 
становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати 
країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; 
забезпечувати її національну безпеку; сприяти єднанню українського народу та 
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. Патріотичне виховання 
має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню в 
дітей та утвердженню в педагогів і батьків національних та загальнолюдських 
цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.  

Важливого значення в цьому процесі набуває військово-патріотичне виховання, 
підґрунтям якого є патріотичне виховання. 

Із урахуванням близькості Миколаївщини до державних кордонів, наявності 
важливих стратегічних об’єктів на її території, мовної та культурної палітри військово-
патріотичне виховання населення області набуває особливого змісту й вимагає 
особливої уваги з боку державних установ, громадських організацій, сім’ї. 

Програма військово-патріотичного виховання населення (далі – Програма) 
забезпечить неперервність, наступність і перспективність процесу виховання 
патріотизму, духовності, формування національної гідності, високих моральних 
якостей, готовності до захисту Вітчизни.  

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів військово-
патріотичного виховання через співпрацю з органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, закладами культури та релігійними організаціями із 
залученням до цієї роботи засобів масової інформації, використання мережі Інтернет; 
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підвищити рівень професійної підготовки фахівців із питань військово-патріотичного 
виховання дітей та молоді. 

Програма розроблена на виконання та з урахуванням:  
1) Конституції України;  
2) Закону України «Про освіту»; 
3) Закону України «Про вищу освіту; 
4) Указу Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та 

Свободи»; 
5) Указу Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності 

України»; 
6) Указу Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника 

України»; 
7) Указу Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо 

захисту України та зміцнення її обороноздатності»; 
8) Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020»; 
9) Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 

схваленої Указом Президента України від 25.10.2002 № 948; 
10) Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2009-2015 роки»; 

11) наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про 
затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської молоді»; 

12) наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України»; 

13) Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних 
закладах України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07.09.2000 № 439; 

14) Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру «Патріот», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
оборони України, Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 
05.04.2004 № 274/112/10; 

15) Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 13 червня 2012 року № 687. 

У розробці Програми були враховані пропозиції освітніх закладів та установ 
області.  

Визначення основних понять, що вживаються в Програмі: 
1) виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і 

почуття молоді з метою формування в кожного з них моральних якостей особистості, 
готової свідомо виконувати службові обов’язки; розвитку в колективах загальної 
зацікавленості щодо підвищення рівня і якості вирішення завдань за призначенням;  

2) патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою 
якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста й 
демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, 
успадкування духовних та культурних надбань українського народу, досягнення 
високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню 
соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства 
і держави;  

3) патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, 
організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо 
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формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадянських, 
моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей,  

4) необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості 
в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до 
захисту Вітчизни;  

5) військово-патріотичне виховання – це процес цілеспрямованого 
систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної 
готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту 
суверенітету, територіальної цілісності держави;  

6) інформаційне забезпечення – комплекс заходів щодо своєчасного доведення і 
роз’яснення молоді суспільно значущої інформації, інформаційної підтримки, розробки 
та реалізації заходів, спрямованих на формування іміджу держави;  

7) культурно-просвітницька робота – комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення рівня духовності, загальної, професійної та особистої культури молодого 
покоління, здорового способу життя, успадкування духовних та культурних надбань 
Українського народу;  

8) захист від негативного інформаційно-психологічного впливу – комплекс 
заходів організаційного, інформаційного, психологічного характеру щодо 
попередження, послаблення, ліквідації наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх 
джерел загрози інформаційно-психологічній безпеці громадян України.  

 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
Для системного покращення військово-патріотичного і фізичного виховання в 

Миколаївській області Миколаївським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти було ініційовано проведення моніторингового дослідження стану 
військово-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів. Дослідження здійснене протягом січня – березня 2015 року методом 
опитування вчителів предмета «Захист Вітчизни», учителів фізичної культури та учнів 
11-х класів. Процедурами дослідження охоплені 371 учитель предмета «Захист 
Вітчизни», 527 учителів фізичної культури та 862 учні 11-х класів. У основу концепції 
моніторингового дослідження покладено думку про те, що ефективна система 
військово-патріотичного та фізичного виховання може бути вибудована за умови 
збалансованості зусиль органів державного управління, освітніх закладів, сім’ї, 
громадських організації та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур, 
тобто всього населення. Предмети «Захист Вітчизни» і «Фізична культура», позаурочна 
діяльність є основними засобами військово-патріотичного та фізичного виховання. 
Тому шляхом опитування збиралися масиви даних про такі фактори впливу:  

1) матеріально-технічна база предметів «Захист Вітчизни» і «Фізична культура»; 
2) професійна підготовка і методичні потреби вчителів; 
3) співпраця з військовими частинами, позашкільними навчальними закладами та 

громадськими організаціями; 
4) мотивація учнів до вивчення предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична 

культура»; 
5) організація позаурочної діяльності. 
Проведений аналіз результатів опитування дозволяє стверджувати, що в 

загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області ведеться систематична 
робота з військово-патріотичного та фізичного виховання учнівської молоді. Найбільш 
популярними формами позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах 
Миколаївщини є свята, змагання і товариські зустрічі з різних видів спорту, конкурси, 
лекції, акції, зустрічі з відомими спортсменами, військовослужбовцями, відвідування 
військових частин тощо. Серед найбільш вдалих заходів військово-патріотичного 
спрямування переважна більшість одинадцятикласників (80 %) назвала заходи, 
спрямовані на підтримку учасників АТО. 
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Моніторингове дослідження показує, що для ефективної організації заходів, 
покликаних цілеспрямовано готувати молодь до захисту Вітчизни, велике значення має 
узгодженість дій центральних та місцевих органів влади та місцевого самоврядування. 

У 77 % міських і 38 % сільських шкіл налагоджено зв’язки з позашкільними 
навчальними закладами щодо проведення спільної роботи з фізичного виховання 
учнівської молоді. Також 55 % міських і 42 % сільських шкіл співпрацюють із 
громадськими організаціями стосовно фізичного виховання учнів. У напрямі військово-
патріотичного виховання співпрацю з громадськими організаціями налагоджено у 75 % 
міських і 53 % сільських шкіл Миколаївщини. На жаль, систему шефських зв’язків із 
військовими частинами налагоджено лише у 28 % шкіл, із військовими навчальними 
закладами (кафедрами) – у 19 % шкіл. 

81 % міських респондентів-одинадцятикаласників і 94 % сільських уважають себе 
патріотами. Захищати суверенітет України у складі Збройних Сил України готові 58 % 
міських і 70 % сільських школярів. Основною причиною неготовності до захисту 
країни 38 % опитаних міських одинадцятикласників і 47 % сільських назвали 
недостатню престижність військової служби в суспільстві. Серед факторів, що 
найбільше впливають на формування точки зору учнів на суспільно-політичні події в 
Україні, 49 % міських і 57 % сільських респондентів-учнів назвали погляди членів 
сім’ї. Більшість батьків учнів одинадцятих класів уважають потрібними предмет 
«Захист Вітчизни» (92 %) і предмет «Фізична культура» (94 %). 

Години на факультативи або курси за вибором із предмета «Захист Вітчизни» – 
лише у 13 % міських і 6 % сільських шкіл.  

Навчально-матеріальне забезпечення предметів «Захист Вітчизни» і «Фізична 
культура» у переважній більшості шкіл Миколаївщини є незадовільним. Кабінет 
предмета «Захист Вітчизни» є лише у 53 % шкіл, інші об’єкти навчально-матеріальної 
бази (кімната для зберігання зброї, стройовий майданчик, місце для метання ручних 
гранат) є лише у 53–77 % шкіл.  

Забезпечення озброєнням та навчальним майном перебуває на дуже низькому 
рівні. 98 % шкіл не мають жодної малокаліберної гвинтівки; 

15 % міських і 30 % сільських шкіл не мають жодного протигаза; 67 % шкіл не 
мають жодної навчальної міни УТШ-62; 77 % не мають жодної міни У-03 М. 53 % 
міських і 67 % сільських шкіл не мають жодного набою 7,62 мм; жодного набою 
5,45 мм не мають 80 % міських і 67 % сільських шкіл; жодного протигаза ЕО-18 не 
мають 86 % міських і 91 % сільських шкіл тощо.  

Аналіз кадрового забезпечення дозволяє стверджувати, що більшість шкіл 
Миколаївщини забезпечені вчителями предмета «Захист Вітчизни» із фаховою освітою 
(79 % – міські школи, 73 % – сільські школи). Фах за дипломом «Учитель фізичної 
культури та Захисту Вітчизни» або «Учитель фізичної культури, реабілітолог», 
«Учитель фізичної культури, тренер» із них мають 96 % міських і 81 % сільських 
учителів. На думку переважної більшості опитаних учителів, покращенню військово-
патріотичного і фізичного виховання в школах Миколаївщини сприятиме належне 
матеріально-технічне забезпечення (90 % опитаних). Також було зазначено, що школи 
потребують: хороших підручників із фізичної культури і предмета «Захист Вітчизни»; 
більшої уваги батьків до здоров’я своїх дітей; збільшення кількості годин на 
позакласну роботу; покращення методичного забезпечення; оплати вчителям за 
гурткову роботу; підтримки з боку влади; удосконалення науково-методичної бази. 

Отже, моніторингове дослідження стану військово-патріотичного й фізичного 
виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів виокремило цілу низку завдань, 
на вирішення яких має бути спрямовано програму: 

1) приведення у відповідність до вимог матеріально-ресурсної бази навчальних 
закладів, необхідної для викладання предметів «Захист Вітчизни» і «Фізична 
культура», зокрема шляхом створення опорних навчальних закладів для ефективного 
проведення уроків та позаурочних заходів; 
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2) поширення кращого досвіду педагогічних працівників навчальних закладів 
щодо військово-патріотичного і фізичного виховання учнів; 

3) підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури і предмета «Захист 
Вітчизни» відповідно до реальних потреб; 

4) налагодження ефективної співпраці навчальних закладів із військовими 
частинами, регіональними військовими комісаріатами, військовими навчальними 
закладами; 

5) налагодження співпраці з громадськими організаціями з питань військово-
патріотичного і фізичного виховання учнівської молоді; 

6) налагодження співпраці з позашкільними навчальними закладами спортивного 
спрямування з питань фізичного виховання учнів; 

7) популяризація і проведення на місцевому рівні військово-патріотичних ігор для 
учнів для формування мотивації до військової служби, формування відповідальності та 
самодисципліни; 

8) проведення спільно з позашкільними навчальними закладами і громадськими 
організаціями масових заходів спортивного спрямування; 

9) розширення мережі шкільних гуртків військово-патріотичного і спортивного 
спрямування; 

10) виділення годин із варіативної складової навчальних планів на факультативи 
або курси за вибором із фізичної культури і предмета «Захист Вітчизни»; 

11) посилення ролі родини у здійсненні військово-патріотичного виховання 
учнівської та студентської молоді. 

 
3. Мета та завдання Програми 
Метою Програми є створення системи військово-патріотичного виховання 

дітей та молоді в Миколаївській області, спрямованої на виховання в особистості 
любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на 
основі національних і загальнолюдських духовних цінностей; формування в молоді 
мотивації до військово-спортивної загартованості; готовності до захисту Вітчизни; 
формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, 
здатної до самовдосконалення та самореалізації, упровадження принципів 
українознавства; сприяння духовно-моральній єдності суспільства. 

Основні завдання Програми:  
1) виховувати почуття патріотизму, любові до свого народу, поваги до історії, 

культурних та історичних цінностей і традицій України та рідного краю; 
2) формувати ціннісне ставлення особистості до великої Батьківщини – України, 

малої Батьківщини – Миколаївщини, українського народу, держави, нації; 
3) сприяти набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи 
своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися із соціальними 
інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися законів та захищати права 
людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності вирішувати конфлікти 
відповідно до демократичних принципів;  

4) формувати здібності до аналізу зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації, 
уміння самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються в державі та світі, 
готовність до підтримання належної обороноздатності країни; 

5) підвищувати престиж військової служби;  
6) формувати ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя; 
7) розвивати мотивацію, спрямовану на підготовку до захисту української 

держави та служби у Збройних Силах України; 
8) створювати систему шефських зв’язків військових частин із навчальними 

закладами, у яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими й 
іншими громадськими організаціями; 
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9) спонукати дітей і молодь до активної протидії українофобству, аморальності, 
сепаратизму, шовінізму, фашизму; 

10) формувати якісний потенціал педагогічних кадрів щодо патріотичного 
виховання дітей та молоді в системі освіти, підвищувати рівень їх фізичної і 
психологічної підготовки; 

11) підвищувати педагогічну культуру батьків із питань патріотичного, духовно-
морального виховання; підтримувати та пропагувати сімейні цінності; 

12) координувати (узгоджувати) дії відповідних структурних підрозділів у 
системі військово-патріотичного виховання, визначати роль  

13) державних органів, органів місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої 
підготовки молоді до захисту Вітчизни; 

14) створювати єдиний інформаційний простір та покращувати рівень 
інформованості учнівської молоді з питань військово-патріотичного виховання. 

 
4.  Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми 
Не зважаючи на те, що патріотичне виховання в Україні має давню історію, 

робота в основному проводилася з відносно вузькими цільовими групами – молоддю, 
студентством, школярами, військовослужбовцями та ін.  

Наразі в Україні не проводиться системна робота з патріотичного виховання 
широких мас населення. 

Тимчасове вирішення проблеми можливе за рахунок збільшення кількості заходів 
та обсягів фінансування в рамках реалізації суміжних державних програм, що 
включають елементи патріотичного виховання. Проте, використання такого підходу не 
забезпечить цілеспрямованої, комплексної, послідовної та взаємоузгодженої за часом, 
ресурсами й результатами діяльності органів державної влади і громадськості щодо 
патріотичного виховання населення України.  

Використання програмного методу забезпечить створення єдиних нормативно-
правових, інституційних, організаційно-методичних умов, єдності критеріїв 
ефективності, повного залучення та максимального використання можливостей органів 
державної влади і громадськості щодо патріотичного виховання населення України. 

Шляхами розв’язання проблеми є: 
1) включення проблематики військово-патріотичного виховання до навчальних 

програм та планів вищих та загальноосвітніх навчальних закладів області; 
2) проведення науково-практичних конференцій та семінарів, практично-

методичних нарад з актуальних проблем військово-патріотичного виховання; 
3) створення умов для посилення патріотичної спрямованості обласного 

телерадіомовлення та інших засобів масової інформації області при висвітленні подій 
та явищ суспільного життя, активна протидія антипатріотизму, маніпулюванню 
інформацією, фальсифікації історії України; 

4) надання патріотичної спрямованості викладанню суспільствознавчих 
дисциплін у системі середньої та вищої освіти, разом з історією України; 

5) коригування та узгодження змісту освіти, навчальних планів і програм із 
метою орієнтації на цінності патріотичної культури вже існуючих дисциплін соціально-
гуманітарного циклу, розробка та запровадження  

6) нових курсів, що сприятимуть формуванню політичної, правової культури і рис 
громадянськості молодого покоління України; 

7) створення на базі кращих освітянських закладів області експериментальних 
центрів для опрацювання виховних інновацій, поширення передового досвіду творчих 
педагогічних працівників, вихователів; 

8) науково-методичне забезпечення підготовки педагогів і вихователів, 
соціальних працівників, психологів області з урахуванням завдань військово-
патріотичного виховання; 
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9) розробка навчально-методичних посібників та методичних матеріалів 
спрямованих на організацію військово-патріотичного виховання; 

10) відродження системи клубів роботи з молоддю, історико-пошукових загонів, 
туристсько-краєзнавчого, екологічного руху та інших; 

11) розробка й запровадження психолого-педагогічного навчання батьків із 
метою підвищення ролі сім’ї у справі військово-патріотичного виховання; 

12) розробка та впровадження навчально-виховних факультативних програм та 
курсів із військово-патріотичної освіти й виховання в загальноосвітніх навчальних 
закладах області; 

13) постійне залучення учнівської та студентської молоді області до пошукової та 
експедиційної діяльності; 

14) сприяння підготовці та проведенню військово-історичних реконструкцій та 
інших аматорських заходів за участю громадських об’єднань; 

15) встановлення контактів із міжнародними організаціями, проведення спільних 
міжнародних заходів і проектів із проблем військово-патріотичного виховання та 
освіти. 

 
5. Напрями, основні заходи і термін реалізації Програми 
У Програмі визначено основні ланки, які має охопити військово-патріотичне 

виховання: дошкільна освіта, загальна середня та позашкільна освіта, професійна освіта 
(ПТНЗ, ВНЗ), післядипломна педагогічна освіта, громадська суспільно-корисна 
діяльність. 

Складний процес військово-патріотичного виховання здійснюється в навчальній, 
позакласній і позашкільній діяльності за допомогою різноманітних форм та методів 
роботи, вибір яких залежить від змісту й завдань навчально-виховної роботи, вікових 
особливостей вихованців із урахуванням основних напрямів діяльності з військово-
патріотичного виховання дітей і студентської молоді.  

Військово-патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-
виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, 
родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, 
базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні 
конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, 
добробут та долю країни. 

Заходи щодо виконання Програми (додаток) забезпечать подальший розвиток 
системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних закладах 
області, визначать основні напрями участі в цій діяльності центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань. 
Ефективність даного процесу залежить від послідовності проведення єдиної політики 
та скоординованості дій усіх соціальних інститутів. 

Беручи до уваги необхідність планового характеру цієї роботи, реалізація заходів 
на обласному рівні потребує комплексного програмного підходу з визначенням 
відповідальних виконавців, термінів їх виконання, обсягів та джерел їх фінансування. 

Реалізація Програми розрахована на 2016–2020 роки. 
 
6. Очікувані результати  

1) Виконання програми дасть змогу: 
– підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі 

українських національно-історичних традицій; 
– консолідувати зусилля суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління; відповідних структурних підрозділів у системі 
військово-патріотичного виховання; 

– визначити роль державних та органів місцевого самоврядування щодо 
цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни; 
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– підвищити рівень мотивації до захисту Вітчизни, якісного засвоєння 
учнями програми предмета «Захист Вітчизни», підвищення рівня їх 
фізичної та психологічної підготовки; 

– укомплектувати матеріально-технічну базу кабінетів предмета «Захист 
Вітчизни», кафедр військової підготовки в навчальних закладах; 

– підвищити рівень профорієнтаційної роботи з допризовною молоддю; 
– підвищити рівень фахової компетентності педагогів щодо організації 

військово-патріотичного виховання; 
– вивчити, узагальнити та поширити кращий досвід із військово-

патріотичного виховання молоді; 
– оновити експозиції шкільних краєзнавчих музеїв на основі досягнень 

пошуково-дослідницької роботи; 
– розвивати та вдосконалювати волонтерський рух;  
– підвищувати рівень самосвідомості дітей та молоді, ототожнення себе з 

державою Україна; 
– створити єдиний регіональний інформаційний простір із питань 

патріотичного виховання; 
– створити систему шефської роботи військових частин із навчальними 

закладами в контексті сучасного українського державознавства та 
реформування Збройних Сил України;  

– підтримувати зв’язки з ветеранськими та іншими громадськими 
організаціями патріотичного спрямування. 

Необхідність реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на 
досягнення якісно нових результатів та активізації військово-патріотичного виховання 
як однієї з головних складових національної безпеки України обумовили прийняття 
Програми. 

 
7. Обсяги джерел фінансування Програми 
Фінансове забезпечення заходів виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених 
законодавством у межах асигнувань, передбачених відповідним розпорядникам коштів 
на зазначені в галузі освіти заходи. 

 
8. Координація і контроль виконання Програми 
Організація виконання заходів Програми, їх координація та контроль 

покладаються на структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої 
влади й навчальні заклади, до функціональних обов’язків яких  

належать питання військово-патріотичного виховання та просвітницької роботи з 
молоддю Миколаївської області.  

В умовах децентралізації влади та передачі повноважень до конкретних 
навчальних закладів, відповідальність і контроль за заявлені в Програмі заходи 
покладаються у відповідності на їх керівників. 

 
Рекомендації вчителям предмета «Захист Вітчизни»  

на 2015/16 навчальний рік: 
1. Грунтовно опрацювати нову навчальну програму предмета «Захист Вітчизни», 

яку буде впроваджено з 2015/16 навчального року. 
2. Заняття зі стройової підготовки проводити на спеціально розмічених стройових 

майданчиках, згідно з додатком 5 «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 
І–ІІІ ступенів. «Захист Вітчизни». Мелецький В. М. та інші. 10–11 класи. – Харків; 
Ранок, 2009 (лист МОН України від 14.08.2009 № 1/11-6881). 

3. Використовувати робочі зошити учнів та електронні варіанти підручників 
«Захист Вітчизни» для дівчат та юнаків у навчально-виховному процесі. 
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4. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою 
підтримувати на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил 
України.  

5. Використовувати для оформлення кабінетів серію плакатів: «Захист Вітчизни», 
«Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» 
(авт. Міненко М. І.), «Міжнародне гуманітарне право» (авт.: Міненко М. І., Кривонос 
Ю. Д.).  

6. Під час складання контрольних вправ із прикладної фізичної підготовки 
необхідно убезпечити учнів від нещасних випадків. 

На секційних засіданнях учителів предмета «Захист Вітчизни» під час 
проведення серпневих конференцій освітян у 2015 році рекомендуємо для розгляду 
такі питання: 

1. Активізація військово-фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів на уроках «Захисту Вітчизни». 

2. Методичні аспекти викладання розділу «Військово-медична підготовка». 
3. Особливості проведення навчально-польових занять в умовах упровадження 

нової програми предмета «Захист Вітчизни». 
4. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і 
старшій школі в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році. 
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15 червня 2015 року в рамках Літньої школи відбувся методичний актив 
педагогів дошкільних навчальних закладів області на якому обговорювалися 
питання «Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні»; 
«Основні особливості організації освітнього процесу в дошкільних навчальних 
закладах на 2015/16 навчальний рік». У роботі взяли участь Панасюк Тамара 
Вікторівна, начальник відділу дошкільної та початкової освіти департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та 
Низковська Олена Вікторівна, методист вищої категорії сектора науково-
методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Державної наукової установи 
«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки 
України. 

У виступах було зазначено, що організація освітньої роботи в дошкільних 
навчальних закладах у 2015/16 навчальному році здійснюється відповідно до законів 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів і спрямована на 
реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. 

МОН України надало інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітньої 
роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/16 навчальному році (наказ МОН України від 
20.05.2015 № 1/9-249). 

Визначено перелік комплексних та парціальних освітніх програм, які будуть чинними у 
2015/16 навчальному році. Зауважено, що педагогічний колектив дошкільного навчального 
закладу, відповідно до специфіки його діяльності, має право самостійно визначати, які з чинних 
освітніх програм обрати для реалізації базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної 
освіти. 

Водночас допустимою є побудова освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах 
за кількома програмами. Це дає змогу врахувати інтереси, бажання, потреби, здібності 
вихованців, потенційні можливості педагогів, запити батьків задля своєчасного цілісного 
розвитку особистості дошкільника.  

Зокрема, Міністерство повідомило, що загальна тривалість канікул має становити 
115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові та весняні – по 
10 календарних днів. У період канікул із дітьми потрібно проводити фізкультурно-
оздоровчу і художньо-естетичну роботи. 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти звертає увагу: 
При плануванні роботи на 2015/16 навчальний рік управлінським та методичним службам, 

дошкільним навчальним закладам слід орієнтуватися на лист Міністерства освіти і науки 
України від 20.05.2015 р. № 1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних 
навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» (далі Інструктивно-методичні рекомендації 
МОНУ), а також рекомендації, вироблені в ході обласних семінарів, конференцій, методактиву, 
а саме: 

– сприяти оновленню змісту дошкільної освіти, забезпеченню її якості;  
– продовжити структурне реформування дошкільної галузі за рахунок 

варіативних форм, моделей, що забезпечуватиме доступність дошкільної 
освіти; 

– реалізовувати принцип рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми 
дошкільного віку, які потребують корекції розумового та (або) фізичного 
розвитку; 

– забезпечувати готовність дитини до шкільного навчання; 
– створити умови для патріотичного виховання через накопичення 

дошкільниками першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду 
шляхом активного залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, 
пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, 
образотворчої, музичної, рухової, театралізованої.  
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– упроваджувати інноваційні технології як сучасні підходи до організації 
життєдіяльності дітей дошкільного віку;  

– популяризувати в засобах масової інформації перспективний досвід оновленого 
змісту дошкільної освіти педагогів; 

– реалізувати принцип наступності в системі «Дитячий садок – сім’я – початкова 
школа»; 

– забезпечувати особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, 
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей; 

– сприяти забезпеченню високого рівня збереження, підтримки і збагачення 
фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я суб’єктів 
педагогічного процесу: дітей, педагогів та батьків, шляхом формування в них 
ціннісного ставлення до свого здоров’я і мотивації щодо здорового способу 
життя через упровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних 
технологій та надання системи валеологічних і екологічних знань; 

–  забезпечувати якість дошкільної освіти через компетентність і практичну 
готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої 
моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних 
технологій із метою гуманізації освітньо-виховного процесу; 

– реалізувати завдання освітньої лінії «Дитина у світі культури» (світ мистецтва) 
Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної 
освіти в освітньо-виховній роботі з дітьми через різноманітні форми і методи 
освітнього впливу; 

– продовжувати роботу щодо формування елементарної компетенції з питань 
безпеки в дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента 
дошкільної освіти; виховання основ безпечної поведінки дітей у різних 
життєвих ситуаціях, а також культури безпеки в дорослих, відповідального 
ставлення до життя і здоров’я малят; 

– спрямувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу з дітьми.  

На основі Базового компонента дошкільної освіти та обраних освітніх програм 
змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з 
урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної 
ситуацій у країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її 
поступального інноваційного розвитку у 2015/16 навчальному році пропонуються такі 
змістові напрями відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ: 

– патріотичне виховання;  
– екологічне виховання; 
– формування основ здорового способу життя; 
– комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 
Колектив закладу також може проектувати свою діяльність на новий 

навчальний рік із опорою на запропоновані вище орієнтири, або замінювати їх чи 
доповнювати більш актуальними для себе.  

Актуальними в освітньому процесі дошкільного навчального закладу залишаються 
традиційні напрями, що сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної 
дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, духовно-моральне, трудове виховання 
тощо. 

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про дошкільну 
освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, із метою 
запобігання навчальному перевантаженню дітей раннього та дошкільного віку МОН 
України затверджено гранично допустиме навчальне навантаження на дитину в 
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дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН України 
від 20.04.2015 № 446). 

 
Слід звернути увагу на складаня розкладів занять на новий навчальний рік!  

 
Гранично допустиме навантаження на дитину в дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форми власності 
 

Орієнтовні види 
діяльності за 

освітніми лініями 

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими 
групами 

Раннього 
віку (від 1 
до 2 років) 

І молодша 
(від 2 до 3 

років) 

Друга 
молодша 
(від 3до 4 

років) 

Середня 
(від 4 до 5 

років) 

Старша 
(від 5 до 6 
(7) років) 

Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3 
Ознайомлення з природ-
ним довкіллям 1 1 1 1 2 

Художньо-продуктивна 
діяльність (музична, обра-
зотворча, театральна тощо) 

3 4 4 5 5 

Сенсорний розвиток 2 2 - - - 
Логіко-математичний роз-
виток - - 1 1 2 

Розвиток мовлення і куль-
тура мовленнєвого спіл-
кування 

2 2 3 3 3 

Здоров’я та фізичний роз-
виток* 2 2 3 3 3 

Загальна кількість за-
нять на тиждень 9 10 11 12 15 

Додаткові освітні послуги 
на вибір батьків - - 3 4 5 

Максимальна кількість за-
нять на тиждень 9 10 14 16 20 

Максимально допустиме 
навчальне навантаження 
на тиждень на дитину (в 
астрономічних годинах)** 

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

* – Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються 
під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 

** – Навчальне навантаження: тривалість проведення занять − спеціально 
організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям 
вихованців згідно із санітарним законодавством. 

Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення 
загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій 
групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.  

Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин. 
Тривалість одного заняття:  
– у молодшій групі − не більше 15 хвилин; 
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– у середній − 20 хвилин; 
– у старшій − 25 хвилин.  
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та 

середній групах не перевищує двох, у старшій − трьох організованих навчальних 
занять. У різновікових групах тривалість навчальних занять необхідно 
диференціювати, орієнтуючись на вік кожної дитини.  

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального 
напруження чи статичної пози дітей, необхідно проводити фізкультурні хвилинки.  

Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин.  
Заняття, що потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно 

проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю 
(вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музичного 
виховання та фізкультури.  

Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної 
діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах 
інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість 
інтегрованого заняття може дещо збільшуватися за рахунок постійної зміни різних 
видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій 
групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять із фізичної 
культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване 
заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності 
протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження в положенні сидячи на 
одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп − 15 хвилин, середніх 
− 20 хвилин, старших − 25 хвилин.  

Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань!!! 
Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки. Тривалість проведення 

гурткової роботи − 15–25 хвилин, залежно від віку дітей.  
Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу, відведеного на 

прогулянку та денний сон.  
Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі має складатися з: 

ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного 
характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз 
між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.  

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього 
здоров’я та психофізіологічні особливості.  

Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного 
віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років − 15 хвилин; від 3 до 4 років − 
20–25 хвилин; від 5 до 6 (7) років − 25–30 хвилин.  

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів 
на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від 
поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.  

За наявності басейну проводять 2 заняття з плавання та 2 заняття з фізкультури.  
У дні, коли немає занять із фізкультури і плавання, проводять фізкультурні 

комплекси під час денної прогулянки. 
Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче 

навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне 
чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на 
кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять 
(спортивної та музичної зали, студійних кімнат, плавального басейну, ігрового, 
спортивного майданчика, квітника тощо). 
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Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно в 
першу половину дня. У окремих випадках допускається проведення деяких занять у 
другій половині дня. Це може стосуватися занять із фізичної культури (зокрема з 
плавання), образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. 
Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в 
повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, 
чергування тощо).  

З огляду на те, що провідною в дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко 
використовується в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу як 
самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання 
та навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм 
(сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з 
елементами праці й художньо творчої діяльності) та іграм із правилами (дидактичні, 
інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо). 

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, 
їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і 
наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального 
навантаження на дітей. 

Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і 
специфічно людським способом спілкування залишається одним із першочергових 
завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток 
мовлення спрямовується на формування в дітей лексичної, фонетичної, граматичної, 
діамонологічної та комунікативної компетентностей. \ 

Мовленнєві заняття слід проводити інтегровано, комплексно розв’язуючи 
поставлені завдання. Здійснювати поступовий перехід від суто репродуктивних дій 
дітей (повторень, наслідувань зразка, переказів тощо) до продуктивних, творчих, що 
забезпечить своєчасне опанування дітьми мовних явищ, сприятиме розвитку словесно-
логічного мислення на порозі шкільного навчання. Передбачати також розгортання 
навчально-мовленнєвої діяльності в повсякденному житті у формі мовленнєвих ігрових 
ситуацій, дидактичних ігор, самостійної художньо-мовленнєвої діяльності, 
індивідуальної роботи, творчих гуртків тощо, а також активне включення мовлення в 
предметну, ігрову, рухову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану, музичну 
діяльності тощо. Уваги потребує організація комунікативної діяльності (спілкування з 
однолітками і дорослими один на один, у підгрупах, колективі); перед дітьми постають 
нові завдання спілкування в різноманітних життєвих ситуаціях як природних, так і 
штучно створюваних, імпровізованих.  

Особливе значення надається патріотичному вихованню з дошкільних років: 
прищепленню почуттів любові та поваги до рідних і близьких, інших людей, 
батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу й пошани до 
державних символів (прапор, герб, гімн), історичної та культурної спадщини 
українського народу, гордості за його досягнення і бажання долучитися до громадсько-
корисних справ та значущих суспільних подій. Для цього використовується комплекс 
засобів педагогічного впливу (наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні 
завдання, проблемні ситуації, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги тощо) у різних 
видах діяльності впродовж усього часу перебування дітей у дошкільному навчальному 
закладі. Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати 
родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, 
активніше залучати родини до участі в навчально-виховному процесі дошкільного 
закладу, психолого-педагогічної та медичної самоосвіти. Із цією метою проводяться 
батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, «круглі столи», тренінги, вікторини, 
дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, гуртки, 
«школи молодих батьків (бабусь, дідусів)», застосовуються засоби наочної пропаганди 
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(інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки тощо), 
залучаються батьки до проведення свят, розваг, походів, екскурсій тощо. При виборі 
форм роботи дошкільного навчального закладу з родинами вихованців ураховуються 
життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, 
матеріальні статки сімей, кількість дітей у сім’ях та їхня стать, віковий склад і повнота 
родин, домінуюча роль матері чи батька та інші фактори. Батьки виступають не як 
експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і 
союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, 
гуманності.  

Одним із важливих питань залишається виховання екологічної культури в 
дошкільників. Його розв’язання здійснюється в таких напрямах: формування 
реалістичних уявлень про явища природи, елементів екологічного світорозуміння, 
розвиток позитивного емоційно-ціннісного, дбайливого ставлення до природного 
довкілля, прищеплення практичних умінь доцільного природокористування. 
Ознайомлюючи дітей із природою, ураховувати, що кожен регіон України має 
специфічні природно-географічні особливості. Вихователі повинні розширювати і 
поглиблювати власні знання та знання дітей про природу, побут, культуру, етнічні 
традиції своєї місцевості. 

Відповідно до Інструктивно-методичного листа змістовий напрям формування 
основ здорового способу життя − це не просто засвоєння певних знань, а стиль життя, 
адекватна поведінка в різних ситуаціях на вулиці і вдома. Умовами цілісного розвитку 
дитини є використання в дошкільних навчальних закладах здоров’язбережувальних та 
здоров’яформувальних технологій, що реалізуються комплексно через створення 
безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, 
повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, 
системного підходу до формування в дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і 
мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих 
взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми. Усе, чого ми вчимо наших 
дітей, вони повинні застосовувати в реальному житті. Особлива увага приділяється 
системі навчання дітей гігієнічним навичкам, формуванню в них доступних знань з 
урахуванням вікових та індівідуальних особливостей сприйняття дитини. Як показує 
практика, діти 3–5 років знайомляться з правилами здорового способу життя найбільш 
ефективно завдяки цілеспрямованій організації їх сенсомоторної ігрової активності зі 
включенням всіляких ігор: тематичних, дидактичних, рухливих, настільно-друкованих, 
сюжетно-рольових, драматизації, ігор-імітації.  

Педагогам необхідно: 
– використовувати в практичній роботі дошкільних навчальних закладів сучасні 

засоби оздоровлення, фізичного розвитку і виховання;  
– упроваджувати в педагогічний процес новітні методики профілактики та 

лікування дитячих захворювань, здоров’язбережувальні та 
здоров’яформувальні технології, соціально-оздоровчі проекти; 

– використовувати традиційні та нетрадиційних форми, методи фізичного 
виховання, які б сприяли оптимізації рухового режиму в дошкільному 
навчальному закладі; 

– упроваджувати кращий досвід із питань фізичного розвитку дітей раннього і 
дошкільного віку в практику роботи навчальних закладів. 

– Дотримуючись єдиних вимог до організації здоров’яформувальної роботи з 
дітьми та враховуючи всі вище перераховані особливості, ми можемо досягти 
високого коефіцієнту сформованості в кожної окремої дитини основ здорового 
способу життя. 

Увага!!! 
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На сайті http://zdorovo-1tv.ru/novosti/poslednij-vypusk-zdorovo-zhit.html, ви 
можете отримати додатковий практичний матеріал із формування основ 
здорового способу життя дітей дошкільного віку. 

Із метою вдосконалення системи роботи у ДНЗ варто постійно практикувати 
моніторинг якості дошкільної освіти в районі, місті, що дасть змогу отримати 
об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, стан системи освіти, а також 
прогнозування її розвитку (постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 
року № 1283). 

Так, у вересні–жовтні 2014 року працівниками Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти проводилося моніторингове дослідження 
щодо підготовки дітей 1 класу до навчання в школі. За результатами дослідження 
можна зробити висновки, що більшість дітей (близько 80 % учнів, які навчаються в 
навчальних закладах міської місцевості, та 70 % учнів, які навчаються в навчальних 
закладах сільської місцевості) готові до навчання в школі (мають високий та достатній 
рівень готовності), причому фізично діти краще підготовлені до шкільного навчання 
(86 %), ніж психологічно (76 %). Як правило, це результат діяльності працівників 
дошкільних навчальних закладів та батьків. (Докладніше з результатами 
моніторингового дослідження ви можете ознайомитися на сайті 
МОІППО: www.moippo.mk.ua). 

Результати моніторингу слугуватимуть базою для формування змісту методичної 
роботи. 

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту освітнього 
процесу в дошкільному навчальному закладі покладається на керівника і кожного 
члена трудового колективу дошкільного навчального закладу в межах їхніх посадових 
обов’язків. Методичні служби всіх рівнів надають дієву допомогу на місцях, 
використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами 
(конференції, семінари, семінари-практикуми, методичні об’єднання, тренінги, ділові 
ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду, творчі лабораторії 
тощо).  

Звертаємо вашу увагу, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України 
(до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів) програми та 
інша навчальна література подається в переліку навчальної літератури, який щорічно 
оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).  

Сподіваємося, що новий навчальний рік буде сприятливим для розв’язання 
поставлених завдань!  
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