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  Методичні рекомендації  

щодо вивчення української мови та літератури  

у 2014-2015 н.р. 

 
Українська мова 

Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. 
Вона є державною мовою українського народу, визначною ознакою нашої держави, скарбницею ку-
льтурних надбань нації, засобом єднання громадян України в суспільно-історичну  спільноту. 

Це й визначає систему завдань, що постають перед учителем-словесником, головне з яких — 
підготовка грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетенції. 

У 2014-2015 навчальному році вивчення української мови в 5-6 класах здійснюватиметься за 
навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою  на основі 
нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і затвердженою нака-
зом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.  

У 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою, затвердженою Міністерс-
твом освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5-12 класи.-
К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

У 10-11 класах - за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) 
За новою програмою з української мови для 5-9 класів кількість годин не змінилася, тільки 

відбувся перерозподіл  їх між 6 і 7 класами (раніше - відповідно  по  3 год. на тиждень (по  105 
год.): 5 клас – 3,5 год. на тиждень (122 год.);  6 клас – 3,5 год. на тиждень (122 год.,); 7 клас – 2,5 
год. на тиждень (88 год.); 8 клас – 2 год. на тиждень (70 год.); 9 клас – 2 год. на тиждень (70 
год.).  

У мовленнєвій змістовій лінії  нової програми уточнено деякі види творчих робіт щодо поділу 
їх на усні й письмові форми виконання, внесено певні зміни до вимог  щодо рівня мовленнєвої ком-
петентності  учнів шостого класу. 

З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності шестикласників у процесі сприй-
мання усних і письмових текстів чільне місце займає  аудіювання й читання мовчки,  то успішне 
опанування їх  передбачає регулярне використання спеціально підготовлених учителем цілеспрямо-
ваних завдань із розвитку в шестикласників умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й 
оцінювати усні й  письмові висловлювання (розуміти фактичний зміст, особливості побудови текс-
тів, визначати тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформа-
цію, зображувально-виражальні засоби), висловлювати своє ставлення до почутого й прочитаного, 
критично формулювати власні судження. 

У новій програмі в 6 класі на формування й розвиток  аудіативних та читацьких умінь (уголос і  
мовчки) виділяються по 2 год. на рік (по 1 год. на семестр), не враховуючи проведення тестового 
контролю за рівнем досягнень шестикласників з аудіювання й читання мовчки, для цієї роботи спе-
ціальних годин не відведено.  

У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин на «Повторення, узагальнення й поглиб-
лення вивченого»  (5/7) (тут і далі: у чисельнику подано стару кількість годин 5, а в знаменнику но-
ву -7). 

Розширено розділ «Лексикологія. Фразеологія» матеріалом про фразеологію, перенесеним із 5 
класу й відповідно значно збільшено кількість годин (7/12). 

Педагогічні обрії                                                                                                                                  №3, вересень 2014 року 
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Щодо розділу «Словотвір. Орфографія» (8/9),  то його  доповнено матеріалом про  абревіа-
туру,  словотвірний ланцюжок, словотвірний розбір слова. 

 Збільшено кількість годин на  вивчення розділу «Морфологія. Орфографія», зокрема: на 
вивчення іменника (18/20), прикметника (15/17), числівника (8/10), займенника ( 8/10).  

Зміст соціокультурної змістової лінії в кожному класі майже повністю змінено, наповнено 
новим матеріалом (тематика текстів, види висловлювань), а орієнтовні вимоги  визначено з ураху-
ванням вимог компетентнісного підходу (учень сприймає, аналізує,оцінює прочитані чи почуті ві-
домості й добирає та використовує  ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної 
мети; використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського 
патріотизму, любові до Батьківщини й української природи, почуття гордості за свою країну, по-
ваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я 
свого й інших, оптимізму  в сприйманні світу; усвідомлює роль морально-етичних норм; готовий  
і здатний застосовувати їх відносно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, вдома, 
суспільно корисній діяльності). 

Зауважимо, що роль діяльнісної (стратегічної) змістової лінії виявляється у формуванні 
мотивації навчання, здатності організовувати свою працю для досягнення результату, дає змогу 
вибудувати  цілеспрямовану лінію поведінки для успішного виконання певного завдання;  удоско-
наленні загальнонавчальних умінь, оволодінні творчими, естетико-етичними вміннями, які ви-
значають успішність мовленнєвої діяльності. 

Діяльнісну змістову лінію в кожному класі змінено з урахуванням  уже набутих учнями 
умінь і навичок у попередніх класах. Наприклад, у 6 класі  передбачено, що учні вже самостійно  
визначають мету власної пізнавальної діяльності, відповідно до якої  планують діяльність, оціню-
ють здобутий результат і роблять відповідні корективи; удосконалюють і поглиблюють загально-
пізнавальні (інтелектуальні, інформаційні) уміння, намагаючись самостійно  систематизувати, зіс-
тавляти, інтерпретувати  здобуту  інформацію з різноманітних джерел; переносити  раніше здобуті 
знання й набуті вміння  в нову ситуацію; критично оцінювати свої вчинки, узгоджуючи їх із зага-
льнолюдськими моральними нормами, виявляючи готовність і здатність творити добро словом і 
ділом. 

Вивчення української мови в 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів   у 2014-2015 на-
вчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:  

 О.П. Глазова. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 
К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.  

С.Є.Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. – К.: Грамота, 2014. 

О. В. Заболотний,  В. В.Заболотний.  Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. – К.: Генеза, 2014. 

В основу підручника «Українська мова» (автор О. П. Глазова) покладено  концепцію форму-
вання мовної особистості ХХІ століття, що успішно реалізує себе в реальному спілкуванні, у мов-
леннєвій діяльності, сприймаючи інформацію не механічно, а особистісно, самостійно інтерпрету-
ючи й оцінюючи її залежно від власної картини світу. Поданий у підручнику дидактичний матері-
ал представляє явища, факти, ситуації дійсності, ціннісні орієнтири, сценарії поведінки учня, який 
належить до так званого Інтернет-покоління, що виростає й формується в цифровому середовищі, 
про найвпливовіший інструмент суспільних змін — цифрову інформацію і технології комунікації, 
часом  знаючи більше за своїх батьків і вчителів. Більшість поданих у підручнику вправ включає 
проблемні запитання дискусійного характеру, формулювання відповідей, що сприяють формуван-
ню в школярів уміння як грамотного висловлення власної позиції, так і толерантного ставлення до 
думок опонентів.  
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Серед завдань підручника — формування таких важливих компетенцій  ХХІ століття як оволо-
діння навичками критичного мислення й ефективної комунікації, чому слугуватиме виконання уч-
нями ситуативних вправ, поданих у рубриці «Навчаємося спілкуватися». Формування актуальних 
нині  компетенцій співробітництва передбачено рубрикою «Учимося працювати разом (у парах і 
групах)». Формування інформаційної грамотності, компетентності в питаннях застосування інфор-
маційних і комунікаційних технологій реалізується в рубриці «Здобуваємо інформацію за допомо-
гою комп’ютера».  

Розвиткові емоційно-чуттєвої сфери шестикласників сприятиме виконання ними поданих у під-
ручнику завдань, скерованих на усвідомлення викликаних певною ситуацією власних  почуттів. 
Робота зі Словничком назв почуттів сприятиме підвищенню ефективності спілкування та забезпе-
чить сформованість належного рівня мовної й комунікативної культури міжособистісних стосун-
ків. Збагачення активного словника назвами почуттів сприятиме  підвищенню емоційної компетен-
тності, розширенню міжособистісного емоційного простору, збагаченню засобами усвідомлення й 
фіксації чуттєвого досвіду, розвиткові емпатії, що врешті-решт забезпечить формування емоційно-
го інтелекту.  

З метою оптимального мовно-мовленнєвого розвитку школярів зміст підручника структуровано 
за наскрізним тематичним принципом і з урахуванням принципу варіативності конструктивних і 
творчих завдань, які учень самостійно вибиратиме з кількох запропонованих варіантів. Для обда-
рованих школярів передбачено рубрику «Прагнемо знати більше: завдання підвищеної складнос-
ті». Усе це дає змогу втілити особистісно розвивальну парадигму освіти.  

Загальне художнє оформлення підручника підпорядковане меті - посилити наочні засоби 
впливу на учня відповідно до викладеної в дидактичному матеріалі виховної мети уроку. Це не 
тільки слугує додатковою наочною інформацією, а й сприяє позитивному налаштуванню на робо-
ту.  

Відповідно до програми навчальний матеріал підручника «Українська мова» (автори: С.Я Єр-
моленко, В. Т. Сичова, М. Г.Жук) розподілено  за розділами: «Повторення, поглиблене вивчення 
(словосполучення і речення)»,  «Лексикологія. Фразеологія», «Словотвір. Орфографія», «Іменник», 
«Прикметник», «Числівник», «Займенник», «Зв’язна мова (мовлення)».  

Зважаючи на практичний досвід учителів і на можливе варіювання тем зв’язної мови як обо-
в’язкового механізму практичного оволодіння мовою, автори пропонують поділ матеріалу підруч-
ника  на дві частини, що мотивовано виділено в програмі «мовною» і «мовленнєвою» лініями. 

У підручнику застосовано принцип оптимального поєднання текстоцентричного підходу доби-
рання вправ із цілеспрямованим  вживанням мовних структур, обов’язкових для засвоєння. Тексто-
центричний підхід забезпечує дотримання методичних рекомендацій – вивчати не окремі мовні 
форми, а їх застосування в конкретних висловлюваннях. 

Підручник має рубрики «Пригадаймо» , «Запам’ятаймо», «Добірні зерна мови», «І пензлем, і 
словом», «Це цікаво», «Усміхнімось». Є спеціальні позначення для вправ, що виконуються в гру-
пах. 

Тексти вправ у кожному розділі присвячені українській культурі в її історичному розвитку. 
Інформація про славетних українців - письменників, науковців, акторів, композиторів, художників, 
спортсменів, відомості з історії України  сприятимуть  розширенню культурного кругозору учнів. 

Для  ефективного засвоєння  навчального матеріалу використано ненав’язливий принцип по-
вторення основних понять у вступних частинах до розділів, частково на форзацах. 

 Розділи закінчуються завданнями для самоперевірки.  
 Навчальний матеріал підручника «Українська мова» для 6 класу авторів  О. В. Заболотного, В. 

В. Заболотного  спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школя-
рів до предмета.  
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Методичний апарат підручника забезпечує врахування особистісно зорієнтованого підходу до 
навчання української мови в школі. Параграфи побудовано таким чином, щоб забезпечити поетапну 
роботу. Теоретичний матеріал структуровано на окремі підрозділи із зазначенням ключових понять, 
а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, а також опорних малюнків, що значно полег-
шуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Активізують роботу з факта-
жем спонукальні рубрики «Порівняймо», «Пригадаймо», «Міркуймо». Значна увага приділяється 
завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння. Інтерактивні вправи, 
проблемно-пошукові завдання, життєві ситуації, конкурси, а також тематичні рубрики «Культура 
мовлення», «Моя сторінка», «Для вас, допитливі», «І таке буває» збагачують й урізноманітнюють 
зміст видання, що, у свою чергу, стимулює інтерес учнів до знань, активізує навчальну діяльність. 
Підручник зорієнтовано на різні види роботи — індивідуальну, у парах і групах, під керівництвом 
учителя й самостійну. Окремі вправи надають шестикласникам можливість вибору того чи іншого 
варіанта, способу виконання, мовних одиниць, теми висловлювання залежно від своїх здібностей і 
вподобань. 

Важливою функцією нового видання є прищеплення дітям поваги до свого народу, його істо-
рії й культури, закладення основи народного світогляду, виховання громадянина-патріота.     

Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Мініс-
терства від 21.08.2010 № 1/9-580. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в 
журналі не робиться. 

 Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру із 
урахуванням специфіки виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути  викори-
стано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки. 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної 
(тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичних оцінок.  

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового 
накопичення оцінок для того, щоб кожний учень  одержав мінімум одну оцінку за виконання за-
вдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окре-
мого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати. 

 
Українська література 

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національ-
них традицій і етичних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, 
розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності. 
 Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого 
покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилу-
чення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у звер-
ненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури. 

Як навчальний предмет  українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сфе-
рою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що 
значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів. 
 Важливим у роботі вчителя є наповнення реальним змістом методичних підходів особистісно 
зорієнтованого та компетентнісного навчання, що забезпечує розвиток різнобічних здібностей  уч-
нів, сприяє формуванню ключових компетентностей. 

     У 2014-2015 навчальному році вивчення української літератури в 5-6 класах буде здійснюва-
тися за програмою, затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська літе-
ратура. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім 
«Освіта», 2013. 
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У 7-9 класах -  за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Україн-
ська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь: Пе-
рун, 2005.   

У 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, 
затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021).  

      Курс української літератури  в 6 класі структуровано за такими взаємопов’язаними темати-
чно-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди 
і романтика», «Гумористичні твори». До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів 
підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу 
тему.  

З метою удосконалення навчальної програми з української літератури з обов’язкового ви-
вчення вилучено такі теми: 
5 клас 
Є.Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії)  з розділу «Рідна Україна. 
Світ природи». 
6 клас 
 О.Іваненко. «Друкар книжок небачених»  з  розділу «Загадково прекрасна і славна давнина Украї-
ни»  
та додано такі твори: 
5 клас 
 О.Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії); Зірка Мензатюк. 
«Таємниця козацької шаблі» до розділу «Історичне минуле нашого народу». 
6 клас 
 В.Рутківський. «Джури козака Швайки» до розділу «Загадково прекрасна і славна      давнина 
України»;   
 І.Калинець. «Писанки»; «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки 
«Дивосвіт» - на вибір) (поезії) до розділу «Я і світ». 

Зазначені твори  спрямовані на патріотичне виховання учнів, розвиток їх творчої  уяви, фан-
тазії, знайомлять з найкращими надбаннями сучасних авторів. 

Вивчення української літератури в 6 класі буде здійснюватися за підручниками 
«Українська література», 6 клас (автор Л.Т.Коваленко), «Українська література», 6 клас (автор 
О.М. Авраменко). 

Підручник «Українська література» для 6 класу  (автор Л.Т.Коваленко ) розвиває логічне, 
критичне та творче мислення учнів і спрямований на формування й розвиток в учнів комплексу 
ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, втілює комунікативно-діяльнісний 
підхід до навчання літератури.  

Навчальний матеріал підручника чітко структуровано відповідно до розділів, визначених 
програмою. Кожен із цих структурних компонентів містить навчальну інформацію та методичний 
апарат, згрупований у різноманітних рубриках: «Поміркуй над прочитаним», «Зверни увагу!», 
«Збагачуй своє мовлення»; «Будь уважним до слова»; «Література в колі мистецтв»; «Ти ― творча 
особистість»; «Твої літературні проекти». Завершує кожен розділ блок запитань і завдань для са-
моперевірки учнями свого рівня засвоєних знань, умінь і навичок.  

Зміст підручника — науково конкретний, відповідає психолого-віковим особливостям учнів,  
націлений на розвиток розумового потенціалу школярів шляхом цілеспрямованого формування у 
них правильної читацької діяльності. Вона забезпечується системою запитань і завдань, що вдос-
коналюють уміння прогнозувати певний розвиток подій, творчо інтерпретувати отриману за допо-
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могою читання інформацію, засвоюючи не тільки фактичний зміст літературного твору, але також 
підтекст та ідейний задум (смислове ядро).  

Підручник націлює на колективне, групове, індивідуальне навчання, самонавчання, самокон-
троль і самооцінювання, навчання у співпраці, коли вчитель та учні ― рівноправні суб'єкти пізна-
вальної діяльності. Завдання підручника  спонукають учнів займати активну позицію в процесі на-
вчання, моделювати життєві ситуації.  

Навчальний матеріал видання має яскраво виражену практичну спрямованість, завдання зорі-
єнтовані на розвиток умінь і навичок учнів. Особлива увага звернена на опрацювання художньо-
зображувальних засобів літературних творів, ролі позасюжетних компонентів, що дає вчителю-
словеснику можливість методично грамотно скерувати аналітичний розгляд мистецьких явищ. Та-
ким чином, підручник «Українська література» накреслює маршрут подорожі у світ літератури, 
виховуючи свідомих читачів і громадян, які люблять та знають українську літературу, поважають 
вітчизняну й світову культуру, готові до здійснення спільних культурознавчих справ і завдань. 

Підручник О. М. Авраменка заснований на принципах доступності, науковості й системності. 
У ньому гармонійно поєднуються як традиційні, вироблені кращими методистами попередніх по-
колінь підходи підручникотворення, так і новітні технології.  

Суттєвою перевагою підручника є чітке й пропорційне дозування навчального матеріалу. Ме-
тодичний апарат розроблено за рівнями – від репродуктивного (тестові завдання закритої форми) 
до творчого (завдання на моделювання). Кожна тема складається з трьох частин:  короткі відомості 
про письменника;  текст художнього твору;  система завдань. У першій частині автор пропонує 
здебільшого невелику розповідь про цікавий епізод із життя письменника, адже в шостому класі, 
згідно з вимогами  програми, учні ще не вивчають біографії митця. Художні тексти подекуди су-
проводжуються ілюстраціями (репродукції картин, скульптур, фотографії та ін.) й тлумаченням 
застарілих і діалектних слів. Різнорівневі завдання покликані: з'ясувати, наскільки глибоко учні 
сприйняли художній матеріал; розвивати логічне й критичне мислення, емоційну сферу, текстотво-
рчі вміння й навички, емоційно-ціннісне ставлення до вчинків героїв, проблеми морального вибо-
ру тощо.  

Доповнюють методичний апарат підручника рубрики “До речі...” й “Зауважте!”, у яких міс-
титься додаткова пізнавальна й евристична інформація. Суттєвою перевагою цієї навчальної книж-
ки є системна словникова робота, яку реалізовано через наскрізне завдання,  й зноски-тлумачення 
слів із пасивного фонду лексики.  

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української 
літератури,  особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особли-
вості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 
№ 1/9-580. Там також подано зразок заповнення сторінки  журналу з української літератури. Звер-
таємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.  

 
Календар знаменних дат на ІІ півріччя 2014 року 

СЕРПЕНЬ 

3 - 95-річчя від дня народження Петра Степановича Продана, українського поета 

 - 115 років від дня народження Б.Д.Антоненка-Давидовича (1899-1984), українського письменни-

ка, перекладача 

8 - 195 років від дня народження П.О.Куліша (1819-1897), українського письменника, перекладача, 

фольклориста, етнографа 

- 180 років від дня народження Ю.А.Федьковича (1834-1888), українського письменника-
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демократа й громадського діяча 

12 - Міжнародний день молоді 

23 - День Державного Прапора України 

24 - День Незалежності України 

28 - 265 років від дня народження Йоганна Вольфганга Гете (1749-1832), німецького поета, мисли-

теля 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 - День знань  

Початок другої світової війни 

10 - 120 років від дня народження О.П.Довженка (1894-1956), українського кінорежисера, письмен-

ника  

11 - 150 років від дня народження П.А.Грабовського (1864-1902), українського поета, перекладача, 

революційного демократа 

13 - 180 років від дня народження А.П.Свидницького (1834-1871), українського письменника, авто-

ра підручників, фольклориста, етнографа 

17 - 150 років від дня народження М.М.Коцюбинського (1864-1913), українського письменника, пе-

рекладача, громадського діяча, революційного демократа  

21 - Міжнародний день миру  

28 - 125 років від дня народження М.Драй-Хмари (1889-1939), українського поета та перекладача  

 - 85 років від дня народження Д.В.Павличка (1929), українського поета  й  громадського діяча 

29 - День пам’яті жертв Бабиного Яру 

ЖОВТЕНЬ 

1 - День ветерана  

5 - День працівників освіти  

  - 105 років від дня народження Б.І.Антонича (1909-1937), одного з найоригінальніших поетів-

пантеїстів України 

9 - 110 років від дня народження М.П.Бажана (1904-1983), українського поета, перекладача, громад-

ського діяча 

27 - 70 років тому Закарпаття визволено від фашистських окупантів (1944) 

28 - День визволення України від фашистських загарбників  

 - 70 років тому (1944) завершено визволення України від німецько-фашистських загарбників 

- 25 років тому (1989) Верховною Радою УРСР затверджено Закон про державний статус українсь-

кої мови 

30 - Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій 

ЛИСТОПАД 

1 - 75 років тому (1939) Верховна Рада СРСР прийняла Закон про входження Західної України до 
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складу Союзу РСР та возз’єднання її з Українською РСР 

9 - День української писемності та мови 

13 - 125 років від дня народження Остапа Вишні (П.М.Губенко) (1889-1956), українського письмен-

ника-сатирика 

22 - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій - Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» 

29 - 115 років від дня народження Г.М.Косинки (Стрілець) (1899-1934), українського письменника, 

критика, перекладача 

ГРУДЕНЬ 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 - Міжнародний день інвалідів 

6 - День Збройних Сил України 

14 - День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

22 - 180 років від дня народження Марко Вовчок (М.О.Вілінська) (1833-1907), української та росій-

ської письменниці. 

 

Методичні рекомендації до проведення тижня української писемності і мови 

 
 9 листопада в Україні, в день преподобного Нестора Літописця, починаючи з 1997 року, від-
значають День української писемності та мови на знак вдячності нащадків тому, хто стояв біля 
витоків національної писемності й книжкового слова.  У цей день вшановується історична пам'ять 
Нестора Літописця.  
  
 Районний методичний центр рекомендує провести заходи, присвячені українському  
слову.  
 
  Тиждень української писемності та мови  (з 03.11 по 07.11.3014 року) 
 
Перший день  
•    Відкриття тижня «О слово рідне, то без тебе я…»  
•    Мовознавчий турнір «Хто швидше?», 7-8 класи.  
•    Мовознавчий турнір «Злови помилку», 5-6 класи.  
•    Бесіда «Особливості рукописної книги», 9 клас. 
•    Тематична виставка літератури «Мово моя українська, мово моя материнська».  
 
Другий день 
•    Літературна година «Диво, створене людиною», 8-11 клас.  
•    Урок-проект «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема..», 6 клас. 
•    Виставка-діалог «Слово – найвірніший посланець із минулого в сьогодення і з сьогодення в при-
йдешнє».  
•    Конкурс читців-декламаторів «Що за диво – наша мова», 1-11 класи.  
•    Літературно-художній вернісаж «Мово, моя, калинова».  
 
Третій день  
•    Конкурс знавців української мови «Мово рідна, слово рідне», 8-11 класи. 
•    Конкурс на краще виконання пісень про Україну.  
      Ми – українці – велика родина,  
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Мова і пісня у нас – солов’їна… 
•    Виставка-досьє «З глибини віків». 
•    Творча галерея учнів 
«О місячне сяйво і спів солов’я, 
Півонії, мальви, жоржини! 
Моря брилі антів, це мова моя,  
Це – мова моєї Вкраїни».  
 
Четвертий день  
•    Усний журнал, 9-11 класи 
Як гул століть, як шум віків,  
Як  бурі подих, рідна мова,  
Життя духовного основа.  
•    Літературний диліжанс за творами українських письменників, 8-11 класи  
Мово рідна, слово рідне,  
Хто вас забуває, той у грудях 
Не серденько, а лиш камінь має.  
•    Хроноскоп, 10-11 класи  
Буква до букви –  
І виникло слово,  
Слово до слова –  
І виникла мова.  
•    В гостях у казки (інсценізація українських народних казок), 1-5 класи.  
•    Літературна інсценізація уривка з твору І.Н.-Левицького «Кайдашева сім’я», 9-11 класи. 
 
П’ятий день  
•    Конкурс стінгазет  
Любіть свою мову й ніколи 
Її не забудьте в житті.  
Вона, як зоря пурпурова,  
Що сяє з небесних висот,  
І там, де живе рідна мова,  
Живе український народ.  
•    Лінгвістична вікторина «Такі барвисті ріднії слова».  
•    Година національного виховання, присвячена  дню української писемності та мови «Мова моя 
українська – батьківська материнська».  
•    Підбиття підсумків тижня української мови і літератури, нагородження переможців і найактив-
ніших учасників. 

 
Рекомендації щодо  проведення  тижня рідної мови,  

присвяченого Міжнародному Дню рідної мови 
  У 1999 році ЮНЕСКО прийняло  рішення про відзначення щорічного Міжнародного дня 
рідної  мови. Цим днем визначено 21 лютого.  
  Мета відзначення Міжнародного дня рідної мови --- сприяння утвердженню державно-
го статусу української мови, піднесення її престижу, виховання пошани до культури і тради-
цій українського народу.  
  Районний методичний центр рекомендує орієнтовний план проведення тижня рідної 
мови:  
 Перший день  
 –        Відкриття тижня «Живи, красуйся наша мово!» Літературно-музична композиція. 
–        Мовознавчий турнір «Мово рідна, слово рідне…». 
 Другий день  
 –        Конкурс читців-декламаторів «Диво калинове – рідна моя мова». 
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 –        Тематична виставка літератури «Рідна мова в творах українських класиків». 
 –        Лінгвістична вікторина «Українська мова – це безмежний океан». 
 –        Конкурс стінгазет «Мужай, прекрасна наша мово!». 
 Третій день  
 –        Конкурс пісень про мову, Україну 

«Ми – українці – велика родина,  
Мова і пісня у нас солов’їна…». 
 

 –        Конкурс декламаторів віршів про мову. 
«Україно! Рідна нене,  
Розквітай, мов зоряний розмай 
Найдорожче, все що є у мене –  

                Тільки ти, мій неповторний край».  
 –        Виставка наукової, художньої і публіцистичної літератури «Слово – посланець із минулого 

в сьогодення із сьогодення в прийдешнє». Бібліографічний огляд літератури. 
 Четвертий день  
 –        Свято 

«Як гул століть, як шум віків,  
Як бурі подих, рідна мова…». 
 

 –        Усний журнал «Історія розвитку рідної мови». 
 –        Мовний турнір «Мандрівка в країну слова». 
 –        Бібліотечний урок «Не бійтесь заглядати у словник…». 
 –        Вікторина «Слово до слова – …». 
 –        Конкурс читців гуморесок. 
 П’ятий день  
 –        Літературно-музична композиція «Як парость виноградної лози, плекайте мову…». 
 –        Конкурс стінгазет «Україно! Ти для мене диво». 
 –        Підбиття підсумків тижня рідної мови, нагородження переможців і найактивніших учасни-

ків. 
 

 

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури  
у 2014 – 2015 н.р.  

 
 

Літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до над-
бань вітчизняного і світового письменництва, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби в зве-
рненні до художньої літератури впродовж життя, збагачення духовно-емоційного досвіду, форму-
вання загальної культури. 

Світова література прилучає учнів до загальнолюдських цінностей, виховує толерантне став-
лення до різних народів, народностей, рас та культури. 

Шкільна літературна освіта передбачає врахування міжпредметних зв’язків, формування ці-
лісної системи знань і уявлень про літературу як вид мистецтва і скарбницю гуманістичних ціннос-
тей, розвиток особистості учня як суб’єкта активної читацької діяльності, а також формування ду-
ховного світу громадянина України.                                                                                                                                                                                                                           

У 2014-2015  навчальному році вивчення світової літератури у 7-9 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством: Зарубіжна 
література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних.– К. : Ірпінь: Перун, 2005.  

 У 5 та 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання здійснюватиметься за новою 
програмою, затвердженою Міністерством: Зарубіжна література. 5–9 класи. Програма для загально-
освітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. 
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У програмі реалізовано нову структуру літературної освіти, яка затверджена новим 
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Курс світової літератури в 
загальноосвітній школі поділено на три етапи: 5-7 класи – прилучення до читання, 8-9 класи – сис-
темне читання, 10-11 класи – творчо-критичне читання. Вивчення світової літератури в 5 – 7 кла-
сах побудовано на поєднанні проблемно-тематичного і жанрового принципів; у 8 – 9 класах – істо-
рико-літературного і жанрово-родового принципів; у 10-11 класах – історико-літературного і муль-
тикультурного принципів. Така структура дає можливість вивчати твори світової літератури не 
тільки за хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – до складно-
го, від початкових уявлень про літературне явище або творчість письменника – до поглиблення 
знань про них). Нова структура літературної освіти реалізує принцип перспективності в навчанні, 
дає можливість учням повертатися до того чи іншого письменника або етапу літератури в різні пе-
ріоди, виховує у школярів повагу до книги, потребу йти поруч з улюбленими творами й митцями 
протягом подальшого життя.  

Згідно з чинною структурою літературної освіти у 5-9 класах в учнів мають бути 
сформовані основні вміння й навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість 
письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їх взаємозв’язок.  

Перелік художніх творів для вивчення в 5-9 класах укладений відповідно до вікових особли-
востей дітей і підлітків на підставі рекомендацій науковців, учителів, психологів, бібліотекарів, а 
також результатів досліджень кола дитячого і підліткового читання школярів різних вікових кате-
горій.  

Програма є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, в якому вчи-
тель, враховуючи запропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу, розподіляє го-
дини на вивчення художніх творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, що спрямова-
ні на опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання різних руб-
рик програми. Це дасть можливість вчителеві вільно і творчо підійти до реалізації програми в кож-
ному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання (наявність 
художніх текстів; використання інформаційно-комунікаційних технологій; рівень володіння учня-
ми іноземними мовами, знання української мови і літератури, історії та інших предметів; підготов-
ка до контрольного оцінювання тощо).   

Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (відповідно 80 %:20 %) . У кож-
ному класі запропоновано теми й твори для обов’язкового текстуального вивчення, у тому числі 
поетичні твори для вивчення напам’ять. Варіативний компонент забезпечується можливістю вибо-
ру (вчителем і учнями) творів у межах обов’язкових тем, а також для уроків вивчення сучасної лі-
тератури, розвитку мовлення, позакласного читання і для уроків із резервного часу. Вибір учнів (в 
окремих розділах і темах програми) вимагає від учителя відповідного планування уроків, творчос-
ті, врахування читацьких інтересів молоді, здатності йти поруч зі своїми вихованцями, допомагати 
формуванню їхніх духовних потреб та естетичних смаків у сучасний період. 

Літературна освіта в основній школі спрямована на розвиток сформованих у початковій 
школі і формування нових компетентностей та компетенцій.  

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма зі 
світової літератури для 5-9 класів забезпечує розвиток ключових компетентностей (уміння вчити-
ся, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціа-
льної, громадянської, загальнокультурної), а також спрямована на формування літературної компе-
тентності, яка передбачає:  

розуміння учнями літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої ку-
льтури;  

усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу і міс-
ця в системі інших видів мистецтва;  

знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і явищ літератур-
ного процесу, основних світоглядних позицій видатних письменників, усвідомлення їхнього внес-
ку в скарбницю світової культури;  

оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та 
інтерпретації творів;  
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формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду; 
уміння та навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;  
уміння орієнтуватися у світі художньої літератури та культури (класичної і сучасної), оці-

нювати художню вартість творів, порівнювати їх (у різних перекладах; в оригіналах і перекладах, 
переспівах; втілення  в інших видах мистецтва тощо).  

6 клас за новою навчальною програмою продовжує етап літературної освіти – прилучення 
до читання (5-7 класи), який продовжує розкривати учням неосяжний світ світової художньої літе-
ратури.  

Для досягнення мети вивчення шкільного курсу «Світова література» необхідно вирішувати 
такі основні завдання: 

формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову 
системи мистецтв і духовної культури українського та інших народів світу; 

виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього людства, расову, етні-
чну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність, здатність формувати, формулю-
вати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, збе-
рігати й примножувати кращі національні традиції; 

відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього тексту, здатність сприймати 
його з урахуванням авторської концепції й індивідуального стилю, бачити кожен конкретний твір у 
літературному, культурному та історичному контекстах; 

давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, потрібних для по-
вноцінної інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літератур-
ного процесу; 

навчати учнів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість літератур-
них творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками різних національних літератур та різних 
видів мистецтв; 

розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення (образне, асоціативне, абстрак-
тне, критичне, логічне тощо); 

формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність засвоювати духовно-
естетичний потенціал художньої літератури; 

виховувати повагу до книги як універсального носія інформації, 
відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури. 
Об’єктом вивчення в курсі світової літератури є художній твір, його естетична природа та 

духовно-етична сутність. Аналіз та інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтов-
не знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне цитування, виразне читання окре-
мих творів або їх фрагментів тощо.  

Можливі види контрольних робіт: 
тест; 
відповіді на запитання; 
контрольний літературний  диктант; 
анкета головного героя; 
комбінована контрольна робота тощо; 
письмові контрольні твори. 

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення: 
складання оповідання (казки) за прислів’ям; 
добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею 

твору; 
введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі; 
усний переказ оповідання, епізоду твору; 
твір-характеристика персонажа; 
написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом; 
написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо; 
твір-опис за картиною; 
складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника); 
підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуаль-

ного чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань 
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письменника тощо; 
складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації; 
написання реферату; 
ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;  
написання листа авторові улюбленої книжки; 
інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо. 
Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачається 

реалізація чотирьох змістових ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і ком-
паративної.  

З метою підвищення мотивації учнів до вивчення української та  іноземних мов у програмі з 
5-6 класів закладено можливість читання художніх творів зарубіжних авторів в українських перек-
ладах і мовами оригіналів (англійською, німецькою, французькою, російською тощо – за умови до-
статньої підготовленості учнів і вчителя). 

У програмі для 6 класу подано такий розподіл годин: 58 на вивчення творів, 4 на розвитку 
мовлення, 4 для позакласного читання та 4 як резерв для використання на розсуд вчителя, який має 
змогу за потреби вносити деякі корективи (години можуть використовуватися на засвоєння недо-
статньо вивченого або забутого, проведення консультацій, індивідуальних занять з учнями).   

Новий розділ «Сучасна література зростання і взаємини зі світом» сприятиме активізації чи-
тацької активності учнів, реалізації їх особистісного вибору цікавої книжки. Відповідно до Концеп-
ції літературної освіти збережена орієнтація учнів на читання художніх текстів у повному обсязі (у 
програмі зменшено кількість і обсяг творів, але бажано, щоб учні їх прочитали повністю, що сприя-
тиме формуванню поваги до книги). 

Вивчення світової літератури у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 
навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:  

Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І. Світова література. 
Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014. 

Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закла-
дів. – К.: Генеза, 2014. 

Представлені підручники відповідають вимогам програми зі світової літератури для  6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів, хоча кожен з них має свої особливості. 

У підручнику Ніколенко О.М.  та інших реалізовано такі змістові лінії: емоційно-ціннісну, 
літературознавчу, компаративну, культурологічну. По-новому представлено життя і творчість пи-
сьменників на підставі сучасних матеріалів. 

У виданні представлено найкращі класичні, а також зроблено нові переклади програмних 
творів. Здійснено міжпредметні зв'язки світової літератури з курсами української літератури, украї-
нської та іноземних мов, що вивчаються з 1 класу.  

Рубрики «Порівнюємо», «Обговорюємо», «Творчі завдання» та ін. засвідчують застосування 
інтерактивних технологій вивчення художніх текстів. 

У сучасний період обсяг інформації довкола учня постійно збільшується, це стосується й 
інформації щодо художньої літератури. У зв’язку з цим головне завдання підручника зі світової 
літератури – дати базові знання, основну інформацію про літературу як вид мистецтва, прилучити 
учнів до читання художньої літератури і водночас навчити їх вчитися, тобто працювати з іншими 
джерелами інформації, самостійно шукати потрібну книгу, читати та оцінювати її, вивчати інозем-
ні мови і культурні здобутки різних країн, що сприяє розширенню кругогляду молоді.   

Основна інформація, вміщена в підручнику, поглиблюється і поширюється з допомогою ін-
ших супровідних видань для учнів і вчителів, розроблених членами авторського колективу,  що 
утворюють навчально-методичний комплект до підручника. 

Дидактичний матеріал у підручнику Волощук Є.В. структурований за таким алгоритмом: 
стаття про літературне явище та/або про письменника – художній текст (або тексти) – вияскравлен-
ня контексту (культурного, мистецького, літературного тощо). Художні твори, передбачені програ-
мою для текстуального вивчення, представлені найкращими українськими перекладами. Великі за 
обсягом твори подані у скороченому вигляді, який є достатнім для їх обговорення на уроках у ме-
жах визначеного програмою навчального часу.   

У випадках зазначеного у програмі варіативного вибору художніх творів у підручнику для 
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текстуального вивчення пропонується один твір, а решта інших презентуються у рубриці 
«Літературний навігатор», яка включає стислий анонс творів та запитання і завдання для їх самос-
тійного опрацювання.  

Для ефективної реалізації змістових ліній літературної освіти була розроблена система до-
даткових рубрик: «Словник Мудрої Сови», «Літературна кухня», «Довідка Кота Вченого», 
«Авторитетна цитата», «Український мотив», «У світі мистецтва».  

Як інформаційні розділи, так і художні тексти супроводжуються у підручнику блоками за-
питань та завдань, серед яких є такі, що розраховані на роботу в парах та групах.  

Оцінку за ведення зошита зі світової літератури виставляють у кожному класі окремою ко-
лонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. 

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати: наявність різних ви-
дів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформляти роботи 
(дотримання вимог орфографічного режиму). Учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою 
виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, кількість цих робіт визначає на власний розсуд 
(але не менше двох на місяць). 

Порядок проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості офор-
млення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. 
Там же подано зразок заповнення сторінки  журналу зі світової літератури. Звертаємо увагу, що 

додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться. 
 

Методичні рекомендації щодо викладання біології 
у 2014 – 2015 н.р.  

 

У 2014/2015 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах 
здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  

6 класи - програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвер-
джена наказом МОНмолодьспорту України  
від 6 червня 2012 р.  № 664 // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: При-
родознавство. Біологія. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.; 

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: 
Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.; 

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 
128 с.;   

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Мі-
ністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:   

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

5–9 класи - Збірник навчальних програм еколог ічного напрямку  
(І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Зміст  програм  курсів  за  вибором  і факультативів, як  і кількість годин, що передба-
чена у програмах, є орієнтовним. Учитель може  творчо  підходити до реалізації змісту  цих  
програм,  ураховуючи інтереси та здібності  учнів,  потреби  регіону,  можливості навчально-
матеріальної бази  школи. Курс за  вибором (факультатив), програма якого  розрахована на  
35 годин і  більше,  може  вивчатися упродовж двох  років. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до  Критеріїв оцінюван-
ня (наказ Міністерства № 329 від 13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 
травня 2011 року за № 566/19304), які визначають загальні підходи до визначення рівня навчаль-
них досягнень учнів,  та орієнтовних вимог до оцінювання з предмета.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класів здійснюється відповідно до орієнтовних 
вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства від 21.08.2013 № 1222 «Про затвер-
дження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 
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загальної середньої освіти». 
Оцінювання навчальних досягнень учнів 7 – 11 класів здійснюється відповідно до орієнто-

вних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства № 996 від 30.08 2011р. «Про за-
твердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної серед-
ньої 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 оці-
нка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою 
у змісті певної теми.  

З метою об’єктивного семестрового оцінювання, яке здійснюється на підставі тематичного 
оцінювання, доцільно використовувати різні форми для проведення перевірки  навчальних досяг-
нень з різних тем: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (письмове, усне, 
комп’ютерне), тематична контрольна робота. Для запобігання перевантаженню учнів не рекомен-
дується проведення  тематичної контрольної роботи з біології в кінці семестру. Проведення семе-
стрової контрольної роботи програмами з біології не передбачено.  

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має відповідати обов’язковим 
результатам навчання (державним вимогам щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, 
визначеним програмою) й критеріям оцінювання.   Завдання для  перевірки навчальних досяг-
нень  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.  

У 2014/2015 навчальному році вивчення предмета «Біологія»  у 6 класі відбуватиметься за 
новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти.  

Формування компетентностей – це складний, цілеспрямований процес.                                                                                                                       
Його доцільно розпочати з визначення компетентностей, які можуть бути сформовані на уроках 
біології, а також установлення співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, 
які реалізуються в шкільному курсі біології. Наприклад, формування предметної компетентності 
щодо оволодіння прийомами роботи з текстами,  табличними даними, схемами біологічного зміс-
ту, зображеннями біологічних об’єктів забезпечує формування ключової інформаційної компетен-
тності.   

Наступним кроком має бути аналіз навчальної програми з біології з метою визначення пре-
дметних компетентностей, які можуть  бути сформовані при вивчення певної теми,  і системи пі-
знавальних дій учнів, які забезпечують їх формування.  Учителю необхідно  визначити конкретні 
знання, уміння і здатності, які складають компетентності і якими повинні оволодіти учні упро-
довж вивчення теми; відібрати зміст, методи і засоби навчання, які забезпечать формування ви-
значеної компетентності.  

Приклад співвідношення   ключових і предметних  компетентностей та пізнавальних 
дій учнів в курсі біології 6 класу  

(Тема 5. Гриби) 

 
Для успішної реалізації компетентнісного підходу учителю необхідно накопичити і систе-

матизувати прийоми формування навчально-пізнавальних компетентностей, вміти проектувати 
навчальні задачі, використовувати проблемно-пошуковий або дослідницький методи, організову-
вати самостійну навчальну діяльність учнів, максимально використовувати краєзнавчий матеріал. 

Ключова компетентність Предметна компетентність Знання, уміння і здатності учнів, визначені програмою 

Здоров’язбережувальна ком-
петентність 

Дотримання заходів профілакти-
ки захворювань, які викликають-
ся грибами 

Учень (учениця) наводить приклади отруйних грибів свого 
краю; розпізнає їстівні та отруйні гриби своєї місцевості; 
пояснює: як відрізнити отруйні гриби (на прикладах видів 
своєї місцевості); негативні наслідки вживання в їжу проду-
ктів, що вражені цвілевими грибами; 
застосовує знання для: зберігання продуктів харчування; 
профілактики    захворювань, що спричиняються грибами; 
профілактики отруєння грибами. 
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 Важливим кроком у реалізації компетентнісного підходу у навчанні біології є використання 
змісту навчальної програми, її структурних компонентів. 

 У новій навчальній програмі з біології враховані вимоги до конструювання змісту освіти у 
сучасній школі, зокрема: універсальність, фундаментальність, практична спрямованість, відповід-
ність 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 терміно-
логії; включає інформацію, необхідну для збереження здоров’я, прийняття рішень в повсякденному 
житті, формування стратегії поведінки сучасної людини; націлює на використання краєзнавчого 
матеріалу. 

 Програма реалізує всі компоненти змісту освіти:  
інформаційний (знання про природу і способи пізнання природи);  
операційний ( уміння: загальнонавчальні і спеціальні); 
досвід творчої діяльності; 
досвід емоційно – ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе.  

 Розкриємо місце компонентів змісту освіти у формуванні предметних компетентностей на 
уроках біології в 6 класі.  
        У сучасних умовах розвитку суспільства, знання про природу залишаються однією з основ-
них складників змісту біологічної освіти, проте вони визнаються потрібними не самі по собі, а для 
формування здатності використання їх у різних навчальних та життєвих ситуаціях. Для розвитку 
предметних компетентностей необхідно зменшити число понять, що вивчаються, оскільки набуття 
досвіду діяльності потребує більше часу. З навчального змісту необхідно відібрати найбільш істот-
не і важливе для засвоєння, навколо якого буде розгортатись пізнавальна діяльність учня, формува-
тися уміння і набуватись досвід практичної діяльності.  Орієнтиром у відборі змісту, обов’язкового 
для засвоєння, є державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки, представлені у правій 
частині навчальної програми. Змістова частина програми, а також зміст підручників можуть вклю-
чати питання, які перевищують ці вимоги. Такі питання передбачають формування у шестикласни-
ків певних уявлень про біологічні об’єкти/явища,  необхідних для подальшого вивчення біології. 
Зокрема, це поняття про віруси, електронномікроскопічну будову клітини, класифікацію рослин, 
що включені у зміст навчального матеріалу, але не відображені у частині вимог програми. Зміст 
програми передбачає поступове формування загально біологічних понять. Так у першій темі 
(Клітина) упродовж 10 навчальних годин передбачається засвоєння учнями таких понять і термі-
нів: клітина,  клітинна мембрана, цитоплазма, ядро, клітинна оболонка, органели, хлоропласти, мі-
тохондрії, вакуоля, хромосоми. У другій темі (Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинно-
сті) учитель розпочинає роботу з формування знань про типи живлення (автотрофний, гетеротроф-
ний), способи розмноження (статеве і нестатеве), еукаріотичні і прокаріотичні клітини; продовжує 
формувати знання про одноклітинні і багатоклітинні організми, перші уявлення про які учні трима-
ли в курсі природознавства. 

Другий компонент змісту біологічної  освіти - це оволодіння досвідом здійснення відомих 
способів діяльності. Біологічні знання повинні стати основою для формування  в учнів загальнона-
вчальних та спеціальних умінь, зокрема таких важливих як уміння вести спостереження то опису-
вати їх, виконувати експеримент та оформляти результати біологічних досліджень, самостійно 
отримувати і переробляти інформацію, аналізувати факти, процеси, явища, аналізувати текст, що 
містить протиріччя, неоднозначні ідеї або зайву інформацію.   

 Досвід творчої діяльності має реалізуватись через проблемний характер вивчення матеріалу, 
розв’язання творчих завдань, де є проблема, що потребує самостійного розв’язання. 

Четвертий компонент – це ставлення учнів до дійсності. У зміст цього досвіду входить сис-
тема норм ставлення до природи, до самого себе, до діяльності,  уміння приймати самостійне рі-
шення, давати критичну оцінку  на основі особистого досвіду і загальнолюдських цінностей, роби-
ти вибір, тощо. 

 Учитель може застосовувати різні підходи до реалізації змісту навчальної програми, але 
переважати мають такі, що створять умови для навчальної діяльності учнів (учіння) та формування 
здатності набувати знання, вчитися,  що є важливим за компетентнісного підходу до навчання.  

Вивчення навчальної теми доцільно розпочинати не з повідомлення готової інформації про 
об’єкти та процеси живої природи, а із організації сприйняття учнями самих матеріальних або ма-
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теріалізованих об’єктів та процесів живої природи. Учні мають їх спостерігати та  відкривати для 
себе, включаючись у діяльність, що має на меті дослідження структури, властивостей, взаємозв’яз-
ків, сутнісного значення цих компонентів. У результаті учіння школярі здобувають власні емпірич-
ні знання, які далі збагачуватимуться  теоретичними знаннями про ці ж об’єкти та  процеси приро-
ди (засобами підручника, додаткової літератури, слів учителя). Такий підхід до вивчення навчаль-
ного матеріалу розвиває пізнавальний інтерес, збагачує індивідуальний досвід учня, та забезпечує 
діяльнісний підхід до навчання.  

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, які пропонує учитель, з викорис-
танням натуральних об’єктів, гербарних зразків, колекцій, моделей, муляжів, зображень, відеома-
теріалів. Мета такої діяльності – розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати біологічні об’єк-
ти та власні спостереження, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати рисунки біо-
логічних об’єктів; формування навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних 
завдань тощо. Прийоми виконання лабораторних досліджень та оформлення їх результатів визна-
чаються учителем з урахуванням вимог програми, вікових особливостей та рівня сформованості  
навчальних умінь в учнів 6 класу. Наприклад, результатом спостережень за допомогою мікроскопа 
за інфузоріями може бути усна розповідь, письмовий опис, відповіді на запитання. Виконання ла-
бораторних досліджень фіксується в класному журналі на сторінці «Зміст уроку». Приклад запису: 
«Амеба, інфузорія – одноклітинні твариноподібні організми. Лабораторне дослідження: спостере-
ження інфузорій». Програмою не передбачено оцінювання лабораторних досліджень, оскільки їх 
мета – набуття нових знань в процесі діяльності та формування спеціальних умінь. 

Практичні роботи виконуються з метою формування практичних умінь і навичок. На вико-
нання практичної роботи виділяється окремий урок, який передбачає такі орієнтовні етапи: визна-
чення мети і завдань уроку, пояснення вчителя (теоретичні аспекти теми практичної роботи), де-
монстрування учителем операції у цілому і окремих дій, пробне виконання операцій окремими уч-
нями, спостереження іншими, виконання роботи всіма учнями, допомога учителя тим, хто має про-
блеми, аналіз помилок, проговорювання вголос прийомів виконання операцій і їх послідовності, 
тренувальні вправи по закріпленню навичок і вмінь. Виконавши практичну роботу, учні в зошитах 
оформляють звіт про роботу або підсумки. Виконання практичних робіт оцінюється у всіх учнів, 
при цьому оцінюванню підлягають перш за все  практичні уміння, визначені метою роботи: уміння 
налаштовувати мікроскоп, виготовляти мікропрепарат, порівнювати, тобто знаходити спільні і від-
мінні ознаки біологічних об’єктів, уміння розрізняти отруйні гриби, визначати які кімнатні росли-
ни можна вирощувати в приміщенні з певними характеристиками середовища. 

    З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програмою запропоновано орієнтов-
ні теми проектів, мета яких – формування уміння знаходити необхідну інформацію про живі орга-
нізми в різних джерелах (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій). 
Проекти розробляють окремі учні або групи учнів у процесі вивчення навчальної теми.  Форма 
представлення результатів проекту може бути різною: у вигляді повідомлень, презентації, виготов-
лення буклетів, планшетів, альбомів тощо. Проект може бути колективним і виконуватись на уро-
ці.  Для захисту проектів може бути виділено окремий урок або частину відповідного за змістом 
уроку. 

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

 

Методичні рекомендації щодо викладання географії 
у 2014 – 2015 н.р.  

 

      Учні шостих класів розпочинають вивчення географії – нового для них предмета  за навчаль-
ною програмою Географія. 6-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.  Зміст програми здійс-
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нює перехід від пропедевтичного курсу «Природознавство» до систематичних курсів географії та 
водночас стає основою для їх подальшого вивчення. Основними завданнями курсу «Загальна гео-
графія» є знайомство з географією як наукою, з процесами, що відбуваються в оболонках земної 
кулі як складових географічної оболонки, формування знань про існуючі в природі взаємозв’язки 
й закономірності та особистісно-значущих вмінь щодо роботи з планом, картою, визначення міс-
цеположення географічних об’єктів. 
     Зміст курсу включає в себе «Вступ» та чотири розділи: «Розвиток географічних знань про Зем-
лю», «Земля на плані і карті», «Оболонки Землі», «Планета людей». Порівняно з навчальною про-
грамою 2005 року зміст розділів і тем зазнав якісних змін. Зокрема, в результаті застосування гео-
графічного принципу до аналізу подорожей та відкриттів теми «Епоха Великих географічних від-
криттів» та «Географія Нового часу» об’єднано в одну тему «Відкриття нових земель та навколо-
світні подорожі»,  тему «Географічна оболонка» замінено темою «Природні комплекси», розділи 
«Земля – планета людей» і «Людина та географічна оболонка» об’єднано в розділ «Планета лю-
дей». 
      Отже, початковий курс географії є основою системи природничо-географічної освіти і розгля-
дає такі наріжні питання: відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, топографіч-
ний план та особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про сфери Землі (літо-, гідро-, 
атмо-, біосферу та географічну оболонку), про методи їх дослідження, планетарні закономірності, 
про основні компоненти природного комплексу та взаємозв’язки між ними, про кількість і рух 
населення земної кулі, його расовий склад, положення України та окремих держав на політичній 
карті світу та про вплив людини на природу. Знання про літосферу, гідросферу, атмосферу і біос-
феру підводять учнів до поняття про географічну оболонку та прояв у ній певних закономірнос-
тей. 
Перед вчителем географії поставлені цілі, для досягнення яких йому необхідно розв’язувати на-
ступні навчально-методичні завдання: 

розвивати пізнавальний інтерес учнів до об’єктів і процесів навколишнього світу; 
навчити встановлювати зв’язки в системі географічних знань й на цій основі формувати на-
вчально-пізнавальну, інформаційну, картографічну та комунікативну компетенції; 
залучати учнів до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і 
вмінь у повсякденному житті. 

       Дуже важливо з перших уроків вивчення предмета в 6-му класі показати практичне значення 
географії в житті людини, підкреслюючи, що сьогодні одним із головних завдань фізичної геогра-
фії є передбачення тих змін у природі, які можуть відбутися в результаті стихійних лих та нераці-
ональної господарської діяльності людини. 
        Для організації діяльнісного підходу та формування предметних і практичних компетентнос-
тей учнів у 6-му класі пропонується виконання 9 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов’яз-
ково, решта – на вибір учителя. Практичні роботи передбачають роботу з контурними картами та 
картами атласу, розв’язування географічних задач, побудову графіків і діаграм, дослідження ком-
понентів природи та їх взаємозв’язків на прикладі одного з природних комплексів своєї місцевос-
ті, тобто на основі використання місцевого краєзнавчого матеріалу. Працюючи з джерелами кар-
тографічної інформації, учні повинні засвоїти певну географічну номенклатуру, що передбачена 
програмою та навчитися наносити її на контурну карту, дотримуючись загальноприйнятих вимог. 
У процесі розв’язування географічних задач, побудові графіків і діаграм значну роль у засвоєнні 
навчального матеріалу на цьому етапі відіграє математика. Вона включає в себе поняття про мас-
штаб, про градус, про кути і вимірювання їх транспортиром, про додатні і від’ємні числа, відсот-
ки, проміле, середнє арифметичне. Знання з математики готують учнів до робіт на місцевості по 
вимірюванню відстаней, крутості схилів, визначенні азимутів. Спираючись на математичні знан-
ня, учні легше засвоять поняття про масштаб, абсолютну висоту, зуміють обчислити середні бага-
торічні дані на підставі спостережень за елементами погоди, зможуть зрозуміти матеріал про від-
носну та абсолютну вологість та солоність води у Світовому океані 
     Крім практичних робіт, програмою з географії для 6-го класу рекомендується проведення дос-
ліджень як елементу творчої діяльності школярів. Цей вид роботи проводиться під керівництвом 
учителя, який визначає основну мету досліджень, та за активної участі членів родини учня. Дос-
лідження проводяться за вибором і бажанням учня і оцінюється відповідно як творча робота. Фо-
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рму виконання і подачі роботи вчитель рекомендує, а учень обирає довільно (міні-проекти, есе, 
презентації тощо) 
    Дослідження, як один з нових складників у навчальній програмі з географії, передбачає планомі-
рну і систематичну роботу вчителя щодо розвитку в учнів дослідницьких умінь. Враховуючи, що 
рушійною силою будь-якої дослідницької діяльності є цікавість, слід насамперед створити на уро-
ці географії умови, які б спонукали учнів до зацікавленості у виконанні дослідницьких завдань. 
Крім того, застосування досліджень як навчальної технології сприятиме формуванню мотивації 
шестикласників до вивчення географії, активізації їх  пізнавальної діяльності. 
Основними завданнями  організації досліджень у процесі вивчення географії у 6-му класі є: 
 ознайомити  шестикласників з основними прийомами дослідницької роботи, як – от: аналіз,  
синтез, порівняння, співставлення, аргументованість (доказовість) та ін.; 
 вчити учнів застосовувати прийоми дослідження під час ознайомлення з географічними явища-

ми, процесами у відповідних темах навчальної програми; 
 максимально спиратися на індивідуальний життєвий дослідницький досвід шестикласників; 

розвивати індивідуальні дослідницькі вміння та творчі можливості кожної дитини, формуючи 
тим самим їхній попередній науково-дослідницький досвід; 

 допомагати кожному учню пізнати себе, розкрити свої здібності, самореалізуватися в процесі 
дослідницької роботи.  

       Формування в учнів 6-го класу дослідницьких умінь відбувається поетапно з постійним підви-
щенням ступеня їх самостійності, поступово перетворюючи їх на активних учасників та співавто-
рів дослідницьких ідей. 
      Запропоновані в навчальній програмі теми та проблеми дослідження можуть виконуватися як 
під час уроку, так й у позаурочний час, зокрема як індивідуальне (домашнє) завдання, а також у 
позашкільній роботі, наприклад, під час екскурсій чи проведення спостережень, гуртковій роботі. 
Будь-яка із запропонованих проблем дослідження може стати й головною проблемою уроку чи йо-
го фрагменту з відповідної теми. На уроках чи у позаурочний час, де проводиться дослідження, 
варто використовувати різні форми його проведення: колективну, групову, парну чи індивідуаль-
ну. Підготовка завдань дослідницького характеру потребуватиме від учителя більших розумових 
зусиль і витрат часу, аби ця робота не перетворилася лише на скачування учнями інформації з Ін-
тернету. Тому слід наголошувати школярам, що пошук, накопичення  та опрацювання зібраної ін-
формації згідно з проблемою дослідження є дуже важливими, для того аби в проблемі, що дослі-
джується, досягти певного результату. Також учителю варто звертати увагу учнів й на те, якими 
методами (прийомами) цю інформацію краще опрацювати, як коректно сформулювати мету, ви-
значити об’єкт і предмет дослідження, яким чином краще оформити результати.  Можна з шестик-
ласниками говорити й про те, що дослідження бувають як суто теоретичними, так й практичними 
(прикладними), та пояснити різницю між ними. Очікуваним результатом проведення передбачених 
програмою досліджень є передусім оптимальне засвоєння учнями навчального матеріалу 
(географічних фактів, понять, закономірностей), розвиток зазначених вище дослідницьких умінь та 
розвиток особистості учня (його пізнавальної активності, креативності, цікавості, наполегливості у 
розв’язанні поставлених завдань, охайності в оформленні результатів роботи тощо). Важливим мо-
ментом повинна стати публічність результатів проведених досліджень, їх обговорення на уроках, 
на спеціально організованих виставках, у шкільній пресі та процес їх оцінювання 
      Отже, оцінювання навчальних досягнень учнів з географії в цілому здійснюється з урахуван-
ням їх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. 
Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам'яті, 
скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, ви-
користовувати в життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання. 
 До використання у 6 класі Міністерством рекомендовано три підручники: 
«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бойко В.М., Міхелі 
С.В.), «СИЦИЯ», 2014; 
«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пестушко В.Ю., 
Уварова Г.Ш.), «Ґенеза», 2014; 
«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гільберг Т.Г., Пала-
марчук Л.Б.), «Грамота», 2014. 
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Підручники відзначаються певною новизною у формуванні цілісної системи географічних знань, 
що пояснюється специфічним характером використання авторами своїх підходів та моделей підру-
чника. 
      Для учнів 7-11 класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства 
від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисцип-
лін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
№17-22, 2012 р  
     Вивчення географії в 2014/2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здій-
снюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства 
освіти і науки (від 05.02.2009 №66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 
№132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-
річної школи», від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів ІІІ ступеню» та від 29.05.2014 №664 «Про внесення змін до наказу МОН-
молодьспорту України від 03.04.2012  № 409  «Про затвердження Типових навчальних планів зага-
льноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»). Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе 
навантаження) на вивчення географії в основній і старшій  школі 
6 клас - 2 години; 
7 клас - 2 години; 
8 клас - 1,5 години; 
9 клас - 1,5 години; 
10 клас (рівень стандарту і академічний рівень) - 1,5 години; 
11 клас (рівень стандарту, академічний рівень) - 0 годин; 
        Вивчення географії у 2014/2015 навчальному році буде здійснюватися за збірниками про-
грам 
1) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видав-
ництво «Перун». 2005, 2006 рр.; 
2) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка; видавництво 
«Навчальна книга»; 2005 р.; 
3) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень 
стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010 р. 
       Ще раз хочемо звернути увагу вчителів на виконання практичних робіт, які передбачені 
навчальною програмою. Орієнтація географічної освіти на компетентнісний підхід робить акцент 
на практичну складову шкільної дисципліни, оскільки її зміст лежить в основі формування ключо-
вих компетентностей як освітніх результатів. Досягнення педагогічних цілей дозволяє акцентува-
ти увагу в навчальному процесі на діяльнісній частині його змісту, тобто посиленні уваги на фор-
муванні вмінь школярів. Тому виконання практичних робіт є важливою і невід‘ємною частиною 
навчального процесу. Практична частина програми складається з практичних робіт та навчальної 
практики й екскурсій: 
7 клас – 12 практичних робіт; 
8 клас – 7 практичних робіт; 
9 клас – 10 практичних робіт; 
10 клас – 4 практичні роботи (академічний рівень і рівень стандарту). 
 Оцінювання практичних робіт з географії здійснюється на розсуд учителя і в залежності від 
способу виконання (фронтальне, групове, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково в 
окремих учнів. У кожному семестрі обов’язково оцінюється дві практичні роботи, які також ви-
значає вчитель. 
 Практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть вико-
ристовуватись робочі зошити або зошити для практичних робіт з друкованою основою 
(практикуми), які мають відповідний гриф МОН або схвалені для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах, якщо  від дати надання схвалення чи грифа даному посібникові минуло не 
більше п’яти років. 
    Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо за-
вершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального 
плану) за програмами «Фізична географія своєї області» та «Економічна і соціальна географія сво-
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єї області».  
      Великого значення на уроках географії в школах має використання друкованих та електрон-
них картографічних посібників (атласів, контурних карт, глобусів, стінних карт та електронних ка-
ртографічних засобів начального призначення), що розроблені ДНВП «Картографія», ПАТ 
«Інститут передових технологій» і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України 
або схвалені для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. 
 Перелік посібників, які можуть бути використані при вивчені географії постійно оновлюєть-
ся, 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 техно-
логій і змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua). 
 Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до навчальних за-
нять з географії вчителям надають друковані видання: журнал «Географія та економіка в рідній 
школі» Міністерства освіти і науки України та газета «Краєзнавство. Географія. Туризм». 

 

Методичні рекомендації щодо викладання в початкових класах 
у 2014 – 2015 н.р.  

 
 Організація навчання у 1, 2 і 3-х класах у 2014/2015 навчальному році здійснюється за на-

вчальними програмами, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної 
освіти та затвердженими наказом Міністерства  від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми 
для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме: 

 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мо-
вою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012; 

 Відповідно до наказу Міністерства від 22.04.2014 № 500 «Про проведення експертизи та 
громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів» відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів початкових класів. 

 У навчальній програмі з математики для учнів 1-го класу у темі «Додавання й віднімання 
чисел у межах 100 без переходу через розряд» у державних вимогах до рівня загальноосвітньої під-
готовки учнів фразу «застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд» за-
мінити на «має уявлення про спосіб додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу че-
рез десяток й виконує відповідні обчислення  за зразком». Наголошуємо, що ця тема подається для 
ознайомлення, тому  не є обов’язковою для вивчення та контролю. 

 У 2-му класі тема «Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через роз-
ряд» (стор.150) є обов’язковою до вивчення. 

 Під час її вивчення учні мають засвоїти такі випадки обчислення, як 45+20; 45-20; 45+2; 42-
2; 45+22; 45-22. 

 Другокласники ознайомлюються з усіма таблицями множення та ділення одноцифрових чи-
сел. Не варто вимагати від школярів засвоювати напам’ять результати множення чисел 6-9 і 
ділення на числа 6-9 під час обчислень. Для кращого засвоєння даних обчислень пропонуємо до-
зволити учням користуватись готовими таблицями. 

 У 3-му класі, під час повторення теми «Таблиці множення і ділення»  слід звернути на пов-
ноцінне засвоєння таблиць множення і ділення. 

 У навчальній програмі «Літературне читання» (2-4 класи) у змістовій лінії «Коло читан-
ня» вказано, що перелік не тільки творів, а й авторів є рекомендованим і може бути змінений ук-
ладачами підручників та вчителями. 

 До змісту навчального матеріалу з природознавства в 3-му класі у частині теми «Людини 
та її організм» внесено таке уточнення: «Нервова система й органи чуття». 

 У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, в навчальній програмі 
«Русский язык» у школах с українською мовою навчання для 1 класу у реченні «пересказывает  
данный образец, составляет предложения по опорным словам и объединяет их между собой» замі-
нити слово «словам» на слово «картинкам». 
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 Інформуємо, що вчителі можуть використовувати елементи навчальних програм 2006 р., які 
відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти. 

 Робочі навчальні плани для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються 
на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства від 
10.06.2011 р. № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи». 

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіа-
тивної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів. 

 У 2014/2015 навчальному році  третьокласники розпочнуть вивчати новий навчальний 
предмет «Я у світі», який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його 
патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань предмета - формування громадян-
ської компетентностi. При його вивченні педагогам необхідно використовувати активні методи i 
форми навчання, що сприяють формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвива-
ють умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi вiдповiдi, робити висновки, 
брати участь у громадському життi.  

 Найбiльш ефективними для формування громадянської компетентностi є колективнi творчi 
справи; використання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно- комунiкативних технологiй.  

 Початкова школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянсько-
го виховання школярів, формування у них любові до рідного краю, України, історичної пам’яті, 
духовності, національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання і вихован-
ня, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розви-
тку. Набуті особистісні якості, а також знання, вміння і навички у початковій школі значною мірою 
визначають особливості практичної, громадської та професійної діяльності дорослої людини. 
          Навчальний предмет «Я у світі» розрахований на 35 годин у 3-му класі з розрахунку 1 година 
на тиждень. 
         У третьому класі продовжується вивчення предмета «Природознавство», де особливу роль 
відіграють такі методи та прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення 
нескладних дослідів, вимірювань, тому у навчальній програмі виділено рубрики «Практичні за-
вдання», «Практичні роботи», «Міні-проекти» «Екскурсії», «Дослідницький практикум».  
        Тематика «Дослідницького практикуму» в 3-му класі має виразну компетентнісну спрямова-
ність і передбачає розв’язання таких завдань: «Як опріснити воду?», «Як змусити вітер працюва-
ти?», «Які корисні копалини є у моєму краї?», «Як зменшити втрати тепла у будинку?», «Як твари-
ни дбають про своє потомство?», «Раціон здорового харчування», «Як визначити гостроту свого 
зору». Знаходження шляхів розв’язання окреслених завдань знадобляться школяреві у повсякден-
ному житті, допоможуть сформувати раціональну поведінку, здоровий спосіб життя. 
       Практичні завдання й практичні роботи - важлива й обов’язкова складова уроку природознавс-
тва. Після теоретичних питань розглядаються прикладні відомості, структуровані навколо важли-
вих проблем. Практичні роботи та завдання передбачають вивчення властивостей тіл природи, їх 
будови, проведення спостережень, дослідів, розв’язання природничих та екологічних задач, здійс-
нення порівняльного аналізу, складання схем, проведення міні-досліджень, дискусій, роботу з ко-
лекціями корисних копалин, зразками гербаріїв, Інтернет-ресурсами, різними джерелами інформа-
ції. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, навчальна, контролююча тощо. 
      Загальновідомо, що за провідною освітньою метою практичні роботи поділяються на навчальні, 
підсумкові (перевірні) і творчі. Навчальні (тренувальні) роботи націлені на відпрацювання і вдос-
коналення наявних знань і вмінь, а також на формування нових. Кількість навчальних 
(тренувальних) практичних робіт визначається вчителем, виходячи з конкретних умов навчання: 
програми і підручника, рівня підготовки учнів класу з урахуванням рівнів підготовки окремих уч-
нів, фактичного часу на навчання. Наприклад, до навчальних практичних робіт (згідно з навчаль-
ною програмою) доцільно віднести такі:  «Перевірка власної постави», «Вимірювання частоти 
пульсу», «Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин», «Ознайомлення з колекцією корисних 
копалин», «Позначення на контурній карті частин Світового океану». Оцінки за навчальні практич-
ні роботи учитель ставить на власний розсуд.  
       Кількість, зміст, способи проведення та форми представлення результатів творчих практичних 
робіт не слід регламентувати. Потреба в таких роботах визначається вчителем і залежить від конк-
ретних умов навчання, в тому числі рівня підготовки і пізнавальних інтересів учнів, традицій на-
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вчального закладу, забезпеченості навчальним обладнанням та сучасними засобами навчання. До 
творчих практичних робіт можна віднести «Дослідження розчинності речовин, що використову-
ються у побуті». 
       Практичні роботи можуть використовуватися як підсумкові (перевірні) роботи для  здійснен-
ня контролю засвоєння знань, умінь і навичок з предмета. Таку роль можуть відігравати практичні 
роботи: «Складання ланцюгів живлення», «Умови розвитку рослин», «Розмноження кімнатних 
рослин». 
       У 3 класі навчальною програмою визначено проведення однієї обов’язкової екскурсії під час 
вивчення теми «Рослини, тварини і середовища їх існування». Але уроків-екскурсій, як форми за-
нять у початковій школі, доречно проводити значно більше, вивчаючи природні компоненти жи-
вої і неживої природи. Залежно від того, що є предметом їх вивчення, екскурсії поділяють на пре-
дметні і комплексні. Запланована екскурсія «Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного 
світу рідного краю» є предметною, оскільки вона передбачає вивчення тільки рослинного і тва-
ринного світу своєї місцевості. Таку екскурсію можна вважати й екологічною, оскільки при її про-
веденні даються не тільки назви рослин і тварин, за якими ведуться спостереження, а й виявля-
ються зв’язки та єдність (угруповання), до яких вони належать. Під час екскурсії доцільно ознайо-
мити учнів із правилами поведінки у природі, деякими прийомами їх використання. У системі ін-
ших шкільних занять екскурсії  діляться на вступні, поточні, підсумкові. Запропоновану екскур-
сію можна провести як вступну, на першому уроці вивчення теми. Її мета – отримати безпосеред-
нє уявлення про рослинний і тваринний світ рідного краю з метою подальшого поглиблення отри-
маної інформації в умовах класних занять, при цьому витримується принцип «від живого спогля-
дання до абстрактного мислення». Під час такої екскурсії можна зібрати матеріали (рослини, на-
сіння, плоди, фотографії, малюнки) з метою їх подальшого використання на класних заняттях у 
ході вивчення відповідної теми. Такі екскурсії мають високу мотивацію, викликають інтерес до 
вивчення живої природи.  
      Можуть бути й інші варіанти проведення цієї екскурсії – поточний, під час вивчення теми, або 
підсумковий, який проводиться у кінці вивчення теми. Головна дидактична мета підсумкової екс-
курсії – навчити дітей співвідносити отримані на уроках знання з процесами і явищами, які відбу-
ваються в природі. На такій екскурсії доцільно більше уваги приділяти вивченню зв’язків між 
компонентами природи, навчити дітей формулювати висновки природоохоронного характеру. Пі-
дсумкові екскурсії мають мати чітко виражену природоохоронну спрямованість. 
      Значна увага приділяється використанню у навчальному процесі проектних технологій, впро-
вадження яких спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шля-
хом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності. Запро-
поновані в програмі проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований 
зміст. 
      У 3-му класі учням пропонується реалізувати два проекти: дослідницький і творчий. Дослідни-
цький проект підпорядковується логіці наукового дослідження: вибирається тема дослідження, 
визначається проблема дослідження, об’єкт і предмет, висувається гіпотеза, яка перевіряється дос-
лідницьким шляхом; обговорюються результати і формулюються висновки. Перед початком робо-
ти над дослідницьким проектом «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його похо-
дження» учням доцільно повідомити, що існує багато способів визначення пилу в повітрі, прига-
дати відомі їм із попередніх класів способи визначення чистоти повітря й ознайомити ще з одним 
із них. Варто також самостійно провести дослідження чистоти повітря на шкільному чи власному 
подвір’ї.  
      Тематику міні-проектів та запитань до природи учитель може змінювати відповідно до матері-
ально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготов-
леності класу, інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного краю тощо. 
       Реалізація всіх зазначених вище способів діяльності з природознавства забезпечить діяльніс-
ний характер предмета та слугуватиме основою для перетворення навчальної інформації в практи-
чні особистісно значущі уміння. 
        Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-
/2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазна-
ченими у Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекоме-
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ндованих для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 
навчальному році, які розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інсти-
туту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). 

 Особливості роботи за новими підручниками для учнів 3 класів 
«Українська мова. 3 клас» (авт. Вашуленко М. С., Мельничайко О. І.,    Васильківська Н. А.) 

  Центральним у підручнику з української мови в 3 класі є розділ «Слово. Значення слова». 
Пропонуються принципово нові підходи до вивчення цього розділу порівняно із ще донедавна тра-
диційним, формально-граматичним, коли слово переважно розглядали як частину мови. У резуль-
таті учні сприймали слово не як одиницю мовлення, призначену передусім для вираження думки, а 
як граматичну категорію, що, звичайно, не сприяло розвитку їхніх комунікативних умінь. Ставить-
ся завдання подолати цей однобічний підхід до вивчення слова, розширивши коло лексико-
граматичних і суто лексичних ознак, які допомагали б школярам сприймати слово у єдності його 
різних значень, у взаємозв’язках з іншими словами в словосполученні, реченні, тексті, усвідомлю-
вати відмінність між предметами і явищами навколишньої дійсності і словами, що їх позначають. 
Тут учні ознайомлюються з явищами багатозначності слів, із прямим і переносним значенням сло-
ва, із синонімами й антонімами, виконують практичні завдання з найуживанішими омонімами (без 
уживання терміна). Засвоєні теоретичні відомості щодо аналізу лексичного значення слова закріп-
люються і поглиблюються в подальшій роботі, зокрема в підрозділах «Будова слова» і «Частини 
мови». 

        Звертаємо увагу вчителів на важливе загальнонавчальне вміння молодших школярів корис-
туватися в навчальній мовленнєвій діяльності різними словниками - орфографічним, перекладним, 
тлумачним, словником синонімів, антонімів та ін.  3 клас є перехідним етапом у формуванні в уч-
нів початкових класів навичок скоропису. Підручник пропонує зразки каліграфічних вправлянь 
практично до кожного уроку. Їх місце в структурі уроку визначає вчитель. У другому семестрі, 
крім вправ, спрямованих на опанування каліграфічного письма, доцільно також практикувати за-
вдання на вироблення в учнів швидкості й ритмічності письма-навичок, надзвичайно важливих 
для поступової підготовки молодших школярів до переходу в основну школу. 

 Зміст підручників «Літературне читання » спрямований на досягнення мети, розв'язання за-
вдань, визначених у програмі; моделює систему навчання учнів читати і повноцінно сприймати худож-
ній твір як мистецтво слова, яке включає розвиток спостережливості, творчої уяви, чуття поетичного 
слова, здатності сприймати звукові, словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово, співпережи-
вати, творити, виховувати у молодших школярів почутя патріотизму, любові до рідної землі, шанобливе 
ставлення до родинних стосунків, дотримання морально-етичних норм. 

«Літературне читання. Українська мова. 3 клас» (авт. Савченко О. Я.) 
 У 3 класі вдосконалюються знання і досвід читацької діяльності, набуті у попередніх кла-
сах, відбувається підготовка учнів до систематичного вивчення курсу української літератури. 
Зміст і структура підручника мають забезпечити формування читацької компетентності, якою діти 
оволодівають, читаючи різні за жанром і обсягом твори, виконуючи цікаві розвивальні завдання. 
Рукопис охоплює 11 розділів: «Цікава книга природи», «Від слова до книги», «Із джерел народної 
творчості», «Літературні казки і п’єса-казка», «Зачарувала все весна», «Байки Леоніда Глібова», 
«Шевченкове слово», «Українські письменнтки про світ природи і дитинства», «Із скарбниці каз-
карів світу», «Про винаходи і винахідників», «Візьму перо і спробую».  
Зміст підручника має зацікавити учнів, тому що відібрано твори, які пройшли випробування ча-
сом, а також із новітньої дитячої літератури знаних авторів. Діти читатимуть твори Т. Шевченка, 
Л. Глібова, Лесі Українки, Л. Костенко, В. Сухомлинського, О. Донченка, А. Коваль, В. Дацкеви-
ча, А. Лотоцького, О. Буценя, Н. Забіли. 
 У структуру підручника закладено певний ритм, який складається з таких компонентів: 
- назва розділу; 
- ілюстрована заставка у вигляді розгорнутої книги; 
- звернення-настанова до учнів щодо опрацювання розділу; 
- основні тексти; 
- позатекстові компоненти; 
- супровідний ілюстративний матеріал; 
- блок самоконтролю «Перевір свої досягнення». 
 Передбачено реалізацію виховної і розвивальної функцій дитячого читання.  
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 Тому вчитель повинен звернути увагу на те, що відібраний зміст виховує інтерес і повагу до 
рідної, української мови, привертаючи увагу дітей до її багатства, милозвучності, розкриває засоба-
ми художньо-пізнавального аналізу текстів глибинні образи української історії, культури, обрядо-
вості. Наприклад, твори розділу «Сторінки історії», «Як не любить той край». 
Важливо, щоб учитель, працюючи з методичним апаратом підручника, зумів реалізувати ідеї ком-
петентнісного підходу. Наприклад, з метою формування в учнів уміння вчитися їм пропонуються 
завдання на порівняння текстів, учинків дійових осіб, постановку завдань до прочитаного, доведен-
ня, визначення головної думки. 
 Методичний апарат охоплює: 

запитання і завдання до читання, у процесі читання, після читання твору; 
різноманітні форми організаційної співпраці: попрацюйте у парі; попрацюйте у групі; попра-

цюйте разом; поміркуймо разом; розіграйте сценку за прочитаним; будьте дослідниками; 
пофантазуйте; 

створення ситуацій діалогу з текстом, автором, укладачем підручника; 
завдання для розвитку ключових компетентностей: уміння вчитися, загальнокультурної, соціа-

льної, комунікативної.  
 Рекомендуємо вчителю звернути увагу на те, що розділи завершуюься сторінкою «Перевір 
свої досягнення». У ній за блоками (знаю, розумію, можу пояснити, вмію, виявляю ставлення) ко-
жен учень самостійно виявляє стан своїх досягнень. Структура цієї перевірки є аналогом структури 
читацької компетентності, що стимулює дітей до активної участі у формуванні досвіду читацької 
діяльності. 
 Змістове наповнення підручника організоване таким чином, щоб учні успішно могли корис-
туватися ним, опираючись на зорові образи (фото, репродукції, ілюстрації), уміщено ілюстрації з 
культурознавчим смислом у зв’язку зі змістом прочитаного. 

Мови національних меншин 
 Метою вивчення  мов національних меншин є формування в учнів комунікативної компете-
нтності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх 
видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду. 
 Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки навчальним предметом, а і 
найважливішим засобом навчання, виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх ін-
ших предметів початкової загальної освіти. 
 Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 
формування в учнів мотивації вивчення мови; 
забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читан-
ня і письма); 
формування комунікативних умінь; 
опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливос-
тей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання; 
соціально-культурний розвиток особистості; 
формування вміння вчитися. 
 З урахуванням мети і завдань мовного компонента освітньої галузі виділяються такі змістові 
лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна. 
 Основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна, соціокультурна і діяльнісна 
змістові лінії спрямовані на забезпечення мовленнєвої. 
 Метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є базовою 
складовою комунікативної і пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою літерату-
рою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення літератури в основній школі. 
 У процесі навчання відбувається становлення читача, що здатний до самостійної читацької, 
творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток, фор-
муються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, виховується потреба у сис-
тематичному читанні. 
 Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 
формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності; 
ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності; фо-
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рмування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх образів літера-
турних творів; 
формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і навчальних текстів з 
використанням елементарних літературознавчих понять; 
розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочита-
ного (прослуханого); 
формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; 
умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань; 
розвиток творчої літературної діяльності школярів; 
виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та загальноку-
льтурного розвитку. 
 З урахуванням зазначеної мети і завдань мовного компонента освітньої галузі виділяються 
такі змістові лінії: коло читання, навичка читання, досвід читацької діяльності і літературна діяль-
ність. 
 Всі зазначені вище завдання реалізуються в наступних навчальних програмах: 
Польська мова, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 
(сайт МОН); 
Літературне читання, 2-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською 
мовою (сайт МОН). 
Російська мова, 1-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мо-
вою; 
Літературне читання, 2-4 класи, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою; 
У 2014/2015 навчальному році учні 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів навчатимуться за 
підручниками, які продовжують змістову лінію підручників для 2 класу. 

       Польська мова та література: 
1. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (автори: 
Іваницька Е.В., Слободяна І.А., Лебедь Р.К., «Світ»); 
2. Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням поль-
ською мовою  (автори: Лебедь Р.К., Іваницька Е.В., Слободяна І.А., «Світ»). 

«Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 
з навчанням українською мовою. 3 клас» (авт. Самонова О. І., Статівка В. І., Полякова Т. М.) 

           При використанні цього підручника доцільно здійснювати інтеграцію мовного та мовленнє-
вого дидактичного матеріалу, а також матеріалу соціокультурної спрямованості. При цьому домі-
нувальною  буде реалізація однієї із змістових ліній. Наприклад, якщо на уроці необхідно засвоїти 
переважно знання мовного характеру, переважатиме  мовна лінія. Провідна мета уроку - розвиток 
мовленнєвої діяльності молодших школярів, отже, домінуюча лінія змісту навчання – мовленнєва. 
У разі, коли відомості мають яскраво виражену соціокультурну спрямованість, домінувальною є 
соціокультурна освітня лінія. Основою вивчення мовного, мовленнєвого та соціокультурного мате-
ріалу у їх взаємозв'язку є текст-опора - обов'язковий компонент кожного уроку. Як тексти-опори 
слід систематично використовувати культурологічні тексти.  
           Мовленнєва лінія передбачає цілеспрямований розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: 
аудіювання, говоріння (діалогічне і монологічне мовлення)  читання (вголос і мовчки ) і письма 
( виклад, твір). 
             Мета вивчення «Природознавство» полягає у формуванні природознавчої компетентності 
учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних 
знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток цін-
нісних орієнтацій у ставленні до природи.  

 «Природознавство. 3 клас» (авт. Гільберг Т. Г., Сак Т. В.) 
            Вивчаючи живу природу, третьокласники розширять та поглиблять свої знання про царства 
ростин і тварин, ознайомляться з різноманітністю їх груп та середовищами існування; поглиблять 
та розширять уявлення про зв’язки між організми й неживою природою.  
             Новою для третьокласників є тема «Людина та її організм». Вивчаючи її, учні ознайомлять-
ся із системами органів та їх значенням у житті людини; з’ясують важливість збереження органів 
тіла людини, і того, як запобігти захворюванням; усвідомлять сутність здорового способу життя і 
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дізнаються про його основні правила.   
Тема «Запитання до природи» включає чотири проблеми життєвого характеру, які допоможуть уза-
гальнити і глибше зрозуміти вивчений матеріал упродовж року. Розгляд цих питань можна провес-
ти у вигляді діалогу, дискусії, звіту тощо. Можна опрацювати матеріал, поданий у підручнику, або 
провести у формі інформаційних (творчих) проектів, під час виконання яких учні підготують відпо-
віді на визначені запитання, створять малюнки, плакати, постери тощо, захистять свої доробки пе-
ред однокласниками. 

 «Я у світі. 3 клас» (авт. Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.) 
 Навчальний предмет «Я у світі» спрямований на виховання гуманної, соціально активної особисто-
сті, яка розуміє і поділяє цінності демократичного суспільства.  
Майбутня Україна буде сильною і привабливою для світу завдяки її новим громадянам, у тому чис-
лі й тим, хто цього року прийдуть у третій клас і відкриють 1 вересня підручник «Я у світі». Підруч-
ник, який  допоможе учням навчитися самостійно працювати з інформацією, практично і творчо 
застосовувати набуті знання, поважати свій народ, любити свою Батьківщину. Він є ядром виховно-
го впливу на особистість дитини і органічно пов’язаний із системою знань, які передбачені іншими 
предметами. 
Підручник складається з двох компонентів: текстового (основний текст, додатковий, пояснюваль-
ний) та позатекстових компонентів (апарат орієнтування, запитання і завдання, апарат організації 
засвоєння навчального матеріалу, ілюстративний матеріал, підписи-пояснення до ілюстрованого 
матеріалу тощо).  
Тексти підручника спонукають до власних суджень, висновків, міркувань, поєднують ознаки науко-
вого і науково-популярного стилів, містять інформаційний та емоційно-ціннісний компоненти. 
Завдання у підручнику є різними за формою, вони спираються на досвід дитини й орієнтують учнів 
на різні способи отримання інформації, навчають працювати з різними джерелами (ілюстраціями та 
текстами підручника, схемами, таблицями, діаграмами).  
Особливість предмета «Я у світі» полягає в тому, що його зміст багатоплановий: це і розвиток нави-
чок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві завдяки активному спілкуванню з соціальним оточен-
ням; і формування основ споживчої культури, уміння самостійно прийняти рішення щодо власної 
поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; і оволодіння моделями поведінки, які відповідають 
чинному законодавству України, загальноприйнятим нормам моралі та права.  
І головне - формування найважливіших людських якостей, необхідних у власному житті, накопи-
чення досвіду комунікативної діяльності, випробування тих соціальних ролей, у яких можна вияви-
ти навички соціально бажаної поведінки. 
Крім того, предмет передбачає активне використання педагогічної етики у стосунках між учителем 
та учнями, визначальною рисою якої є співробітництво, взаєморозуміння, взаємодопомога, обмін 
думками, моделювання життєвих ситуацій, авансування успіху учнів, що спонукає їх до самоаналі-
зу, самооцінки, самопізнання.   
Поширеним стає підхід, у якому громадянська освіта розуміється як освітньо-виховна програма, 
спрямована на формування майбутніх громадян.  Це інтегральний освітній підхід. Саме він є най-
більш перспективним.  Громадянська освіта має здійснюватися в уявленнях і проблемах, що прохо-
дять через різні дисципліни, і бути пов’язаною з різними аспектам шкільного життя.  Треба шукати 
оптимальний баланс між «громадянським проживанням» і прямим навчанням. 
Підручники з математики забезпечують реалізацію мети і завдань, визначених Державним станда-
ртом початкової загальної освіти та навчальною програмою з математики - засвоєння школярами 
предметних математичних компетенцій (обчислювальних, інформаційно-графічних, просторово–
орієнтаційних, алгебраїчних, геометричних, логічних). Автори підручників дотримуються концент-
ричного принципу побудови програми.  

«Математика. 3 клас» (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.) 
Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів та містить доцільну систему завдань з пос-
туповим наростанням складності. Матеріал підручника забезпечує наочність викладу програмових 
тем, дозволяє диференціювати навчання, цьому сприяють і додаткові завдання зі «сніжинками» та 
«зірочками».  
У підручнику наявні узагальнюючі тексти і таблиці, які допоможуть учням усвідомити змістовно-
логічні зв’язки навчального матеріалу. Правила  подані не для заучування учнями, а для узагаль-
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нення та використання у роботі. Зразки виконання завдань спонукають учнів до самоконтролю. 
             Завдання з таблицями, з діаграмами, використання блок-схем та пропедевтичне ознайом-
лення з координатами сприяють засвоєнню нової змістовної лінії програми «Робота з даними». 
             Навчальний матеріал підручника розміщено поурочно. Матеріали уроків містять завдання 
на ознайомлення та первинне закріплення нового матеріалу, а також завдання для закріплення рані-
ше вивченого матеріалу. Це сприяє побудові системи уроків з урахуванням взаємозв'язків та насту-
пності. 
             Для кожного уроку подано завдання з логічним навантаженням, після кожної теми - 
«Додаткові завдання», які вчитель має переглянути перед вивченням відповідної теми і використо-
вувати за своїм баченням їх місця у навчальному процесі.  
             Зміст і художнє оформлення  підручника  дозволяє не лише збагатити учнів знаннями, а й 
виконує виховну функцію. 
             Увагу вчителів хочемо зосередити на деяких особливостях підручника. Це – наскрізний од-
наковий підхід до повторення та ознайомлення з новим матеріалом. Наприклад, ознайомлення із 
законами множення: спочатку розглядається як властивості дій методом доцільних задач, а потім 
повідомляється формулювання закону.  
             З метою приведення назви навчального предмета «Сходинки до інформатики» у від-
повідність до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноос-
вітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20-
.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/-
6517, внесено зміни у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 
10.06.20011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», замінивши у позиції 
«Навчальні предмети» слова «Сходинки до інформатики» словом «Інформатика». Звертаємо 
увагу, що при записі назви предмета у журналі пишемо - Інформатика. 
           Назву підручника не змінено, оскільки підручники видано до внесення змін у назву предме-
та. 
           Особливістю навчальної програми вивчення курсу «Інформатика» у 3 класі є наявність у ній 
розділу «Створення проектів». Основним завданням вивчення цього розділу в 3 класі є ознайом-
лення учнів з основними принципами проектної діяльності та навчання учнів реалізації етапів ро-
боти над проектом: від етапу постановки завдання до етапу захисту проекту на прикладах роботи 
над конкретними проектами.  
           Кожний урок при вивченні «Інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому 
клас ділиться на групи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за 
комп’ютером, але не менше 8 учнів у групі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 
20.02.2002  № 128.  
          При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна 
відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної те-
хніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».  
          Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 
15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. 
Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повто-
рення і закріплення вивченого матеріалу. Після роботи за комп’ютером необхідно проводити гім-
настику для очей, яка виконується учнями на робочому місці. 

 «Сходинки до інформатики. 3 клас» (авт. Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.) 
Кожний урок містить запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну 
задачу, які можуть бути використані на різних етапах уроку. 
        До кожного уроку також уключено рубрику «Цікавинки» з пізнавальною інформацією, пов’я-
заною з темою уроку, та рубрику «Комп’ютерний словничок», яка містить поняття, з якими учень 
ознайомився на уроці, що сприятиме кращому засвоєнню  навчального матеріалу, допоможе прове-
денню рефлексії наприкінці уроку. 
        У кінці підручника подано «Словничок», у якому наведено тлумачення основних понять, вірші
-вправи для проведення фізкультхвилинок, уміщено основні правила роботи з комп’ютером. 

 «Основи здоров’я. 3 клас» (авт. Гнатюк О. В.) 
       У 3 класі введено нові рубрики «Для допитливих» і «Додатковий матеріал», у яких міститься 
пізнавальна цікава і корисна інформація. 
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        У підручнику наведено алгоритми виконання певних дій у різних життєвих ситуаціях. Запро-
поновано завдання і ситуації для обговорення з батьками, для роботи в групах, парах. Для залучен-
ня школярів до творчого пошуку, мотивації навчання подана низка завдань проблемного і творчого 
характеру, що спонукають до власних суджень, висновків, міркувань. 
         Практичні завдання, передбачені програмою, спрямовані на активну діяльність учнів: моде-
лювання і розігрування ситуацій, відпрацювання моделей поведінки (під час епідемії грипу, ситуа-
цій дорожнього руху, мирного розв’язання конфліктів), розучування рухливих ігор, фізичних 
вправ. Практичні роботи виконуються як на уроках, так і вдома з батьками. У кінці підручника 
представлено рубрику «Перевір себе» для підсумкового контролю навчальних досягнень   учнів. 
        Одним із важливих чинників виховання особистості є трудова діяльність. Уключаючись у 
трудовий процес, дитина докорінно змінює думку про себе і навколишній світ. Радикально зміню-
ється її самооцінка під впливом успіхів у трудовій діяльності, що в свою чергу зміцнює авторитет 
школяра в класі. 

    
«Трудове навчання. 3 клас» (авт. Веремійчик І. М., Тименко В. П.) 

        Особливістю підручника з трудового навчання для третьокласників є профорієнтаційний і проекту-
вальний підходи до реалізації його змісту. На основі взаємодоповнення зазначених підходів формується 
проектно-технологічна компетентність учнів. Учитель надає можливість для ознайомлення учнів зі сві-
том професій типу «людина і природа», «людина й інші люди», «людина і художні образи», «людина і 
техніка», «людина і знаки інформації». Увага третьокласників звертається на рубрику «Пізнай себе» у 
кінці кожного розділу. Там подано пари запитань з ілюстраціями відповідних видів діяльності людини. 
Ставлення учнів до тих чи інших професій з’ясовується наприкінці навчального року за таблицею у До-
датку (с. 101 підручника).  
        У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок образотворчого мистецт-
ва в загальноосвітній школі відіграє незамінну роль. Він здатний увести учня у світ творчості, при-
лучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від власної творчості. 
       «Образотворче мистецтво. 3 клас» (авт. Резніченко М. І., Трач С. К.) 
Підручник побудований з урахуванням традицій українського національного мистецтва в контексті 
зі світовою культурою. Інформаційно-ілюстративний матеріал є наочним джерелом формування 
художньої та духовної культури особистості. Він розкриває жанрові особливості та специфіку зо-
бражальних і виражальних засобів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мисте-
цтва, архітектури та дизайну, а також ознайомлює з багатогранністю творчості театрального худо-
жника. 
         У підручнику широко представлено ілюстративний матеріал: репродукції творів майстрів жи-
вопису, графіки, дизайну, світлини архітектурних споруд та скульптур, творів народного мистецт-
ва, прикладів дитячих робіт, на які учень може орієнтуватися під час сприймання творів мистецтва 
та практичного виконання творчих завдань. Наприкінці окремих тем запропоновано завдання «У 
вільну хвилину». Це зроблено з метою розширення кількості завдань різного ступеня складності 
для організації диференційованої роботи учнів. 
         Тематика поурочних матеріалів відокремлена одна від одної спеціальною ілюстративною 
вставкою. У кожній темі спеціальні (художні) терміни, які є обов’язковими для засвоєння та розу-
міння учнями, виділені кеглем і кольором. Тлумачення окремих образотворчих понять наведено 
наприкінці підручника у спеціальному словнику. 
         Вивчення молодшими школярами курсу «Музика», який 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.  

«Музичне мистецтво. 3 клас» (авт. Аристова Л. С., Сергієнко В. В.) 
        Структура підручника, прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наоч-
ності спрямовані на те, щоб не тільки передати учням певну інформацію, а й передусім навчити їх 
самостійно користуватися книгою, викликати інтерес до музичного мистецтва.  
        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 Інто-
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нацією, Імпровізацією та Музичною Формою. 
 Чільне місце у підручнику посідають завдання, які, з одного боку, виступають носіями інфо-
рмації, а з іншого — становлять самостійний компонент підручника, апарат організації засвоєння 
знань. Вони розподілені на групи, які 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 водно-
час. с. 32; 50); 4) формування емоційно-ціннісного ставлення до світу та мистецтва (Роздивись ху-
дожні роботи Ольги Песчаної. Які враження і почуття вони викликають? Який із краєвидів худож-
ниці 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 дія-
льності: репродуктивні — до них належать завдання на відтворення навчального матеріалу, на його 
застосування у знайомих умовах, дії за зразком, тренувальні вправи (Скориставшись підказками, 
пригадай назви пісень. Заспівай їх. с. 57), та продуктивні — передбачають застосування знань у но-
вих умовах, елементи пошуково-дослідницької діяльності, творчості (Поясни, як ти розумієш ці му-
зичні жанри. Який із них завжди виконує оркестр? с. 58). 
           Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21-
.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень уч-
нів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».   
 Акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному 
оцінюванню.  
 Для 4 класів залишаються чинними рекомендації щодо організації навчально-виховного про-
цесу, що розміщені в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості 
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році», 
додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх на-
вчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України  
№ 17-18, 2011). 
 Оцінювання навчальних досягнень учнів 4  класів у 2014/2015навчальному році здійснюєть-
ся відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріант-
ної складової навчального плану» (додатки 1—12). 
 

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та 
«Технології» у 2014-2015 навчальному році 

 
Характерною особливістю сучасного трудового навчання є формування таких загально-

людських цінностей, які сприяють розвитку гармонійної особистості та допоможуть стати ус-
пішним при виборі свого життєвого шляху, а не лише навчання учнів конкретних трудових 
операцій.  

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення 
трудового навчання цього року передбачено: 

 у 5 – 6 класах - 2 год на тиждень; 
 у 7 - 8 класах - 2 год на тиждень; 
 у 9 класах - 1 год на тиждень; 
 у 10 - 11 класах (незалежно від профілю) - 1 год на тиждень; 
 у 10 - 11 класах технологічного профілю - 6 год на тиждень. 

 Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове навчання» в усіх кла-
сах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на 
навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. 

№3, вересень 2014 року                                                                                                                                 Педагогічні обрії                                                                                                          
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     У 2014/2015 навчальному році трудове навчання у 5 - 9 класах буде вивчатися за двома на-
вчальними програмами: 

 у 5 - 6 класах продовжується впровадження «Програми з трудового навчання для загальноо-
світніх навчальних закладів. 5-9 класи»; 

 учні 7-9 класів продовжать працювати за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи (нова 
редакція)». 

 Нова навчальна програма з трудового навчання, яка впроваджується в 5 - 6 класах, спрямо-
вана на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування техно-
логічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної 
діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. 

 Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість та реалізується переважно 
шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. 

 Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок повинен 
мати практичну спрямованість. Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно 
від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріа-
лу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. 
Однак, не ви-ключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учи-
тель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в 
навчальному процесі мо-жуть бути поодинокими. 

Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності, програма дає можли-
вість планувати навчальний матеріал відповід-но до матеріально-технічного та кадрового забезпе-
чення 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. 

Для 5 класу пропонується на вибір два блоки: 
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП. 
Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією. 
Для 6 класу пропонуються такі блоки: 
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту. 
Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів. 
Обидва блоки містять чотири розділи: 
Основи матеріалознавства. 
Технологія виготовлення виробів. 
Основи техніки, технологій і проектування. 
Технологія побутової діяльності. 
Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріала-

ми та їх властивостями, які будуть вико-ристовувати в роботі під час освоєння обраного блоку. 
Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його ви-

вчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, 
пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб. 

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механіз-
мами, машинами, сучасними технологіями та процесами. У цьому розділі також передбачено ви-
вчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. 
Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: 

- одразу планується вивчення варіативних модулів; 
 - під час освоєння варіативних модулів. 
Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено 

розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна 
його тема може вивчатися в будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Це може 
бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семест-
ру, останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після навчального року; у випадках, 
коли учні з тих чи інших причин не можуть виконати заплановану роботу. 

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною 
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програмою. 
 Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. 
Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення на-
вчального про-цесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі, які пропонуються 
для вивчення у 5 - 6 класах: 
 Технологія виготовлення народної ляльки. 
 Технологія виготовлення м’якої іграшки. 
 Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією. 
 Технологія виготовлення вишитих виробів. 
 Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). 
 Технологія приготування страв. 
 Технологія плетіння з бісеру. 
 Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі. 
 Технологія писанкарства. 
 Технологія виконання електротехнічних робіт. 
 Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням. 
 Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу. 
 Технологія виготовлення виробів із дроту. 
 Технологія виконання аплікації із природних матеріалів. 
Технологія  дерев’яної іграшки. 
 Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилю-
вання). 
 Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів. 
 Технологія виготовлення виробів способом металопластики. 
 Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів. 
Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними. 
Технологія догляду за тваринами. 
 оздобленнявиробу елементами геометричного різьблення. 
 
 Із зазначеного переліку для кожного класу треба обрати по 2 варіативні модулі, на освоєння 
яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за 
окремо розробленими програмами до них. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна об-
рати лише один раз у 5 чи в 6 класі. 
 Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність вигото-
влення тощо) учнями 5-6 класів виконується в робочих зошитах. 
 Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих 
складових навчальної програми на свій вибір. 

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для вивчення складо-
вої програми мас бути виріб, а будь-якого варіативного модуля - проект. 

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання 
учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпеч-
них прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. 

Реалізація змісту трудового навчання в 7 - 9 класах забезпечується навчальною програмою 
«Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редак-ція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має 
гриф «Затвер-джено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 р. № 1/11-8205). Програма з варі-
ативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.uа. 

Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми: 
 для хлопців; 
 для дівчат; 
 для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат. 

Навчальна програма, за якою навчатимуться учні 7-9 класів, побудована за модульною систе-
мою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для кла-
сів, 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 7 - 8 
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класах у першому півріччі. 
Варіативні модулі обирає вчитель відповідно до матеріально-технічної бази, фахової підго-

товленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів. Розроблено перелік ва-
ріативних для 7 – 9 класів. Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен. Їх вивчення відбува-
ється за окремо розробленими програмами. 

Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складаєть-
ся лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лінія-
ми, що закла-дені у зміст базового модуля є: 

 проектування виробів; 
 конструкційні матеріали; 
 основи техніки і технологій. 
На засвоєння навчального матеріалу, передбаченого базовим модулем, не відводиться окре-

мих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. Учителеві на початку на-
вчального року варто спланувати перелік та послідовність вивчення варіативних модулів, а також 
розподілити навчальний матеріал, передбачений базовим модулем. 

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ кла-
сів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських 
шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи 
на тендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних кла-
сів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини на-
вчального плану. 

З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу впроваджується допрофільне 
навчання. У 8 - 9 класах учні повинні глибше ознайомитися з різними профілями та напрямами на-
вчання. Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та 
профорієнтаційних курсів. 

Курси за вибором дають змогу учням не тільки оволодіти технологією вибору, а й апробува-
ти різний зміст з метою самовизначення. 

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і 
науки України надано гриф навчаль-ним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 
класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути роз-
раховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Про-грами курсів надруковано на сторінках фахового журналу 
«Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання». 

Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору про-
філю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізується у процесі виконання комплексу навчаль-
них і виховних завдань. 

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) у 2012/2013 та 20-
13/2014 навчальних роках у частині старшої школи є чинними і в цьому навчальному році. Окрім 
того, змістове наповнення технологічного профілю може здійснюватися за рахунок курсів за вибо-
ром «Професійні проби». Таких курсів може бути декілька і вони освоюються учнями послідовно. 
Програми таких курсів повинні мати гриф МОН України. 

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної 
грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класах технологічного напряму в обсязі 2 год 
на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закла-
дів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681). 

У 8 - 11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою 
«Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України 
від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679). 

Навчальні програми з креслення розміщено на офіційному сайті МОН. 
У тих класах, де вивчення креслення розпочалося у минулому навчальному році продовжен-

ня його вивчення здійснюється за тими ж навчальними програмами. 
Учителі також можуть скористатися матеріалами, які висвітлюють питання організації на-

вчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих 
сайтів. 

Лист МОН № 1/9-319 від 16.06.14 року 
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Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, 
проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

 Уривки з листа МОН № 1/9-319 від 16.06.2014 р 
4. Проведення інструктажів з питань БЖД  з учнями 
4.1. Інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набут-

тя навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої без-
пеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми 
керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі мо-
жна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою нави-
чок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або 
особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких ін-
структажів. 
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Дякуємо, що читаєте методичний вісник  
“Педагогічні обрії”! 

 
 
 
 

 
 

Рішення щодо наповнення вісника приймається редакційною 
 колегією, що буде вдячна за матеріали про події у вашому  
навчальному закладі, методичні поради та розробки, але  

залишає за собою право відбору та редагування надісланих 
 матеріалів. У разі необхідності редакційна колегія буде  

погоджувати відредагований матеріал з автором. 
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