
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 (лютий)/2019 
 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

Харків - 2019 

Управління освіти адміністрації  

Новобаварського району  

Харківської міської ради 

 

Методичний центр 

Інформаційно-
методичний збірник 



2 

 

 

Методичний вісник.  

Інформаційно-методичний збірник. №2/2019. Харків: Методичний центр 

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської 

ради, 2019. – 70 с.  

 

 

Збірник містить інформацію про документи МОН, досвіди роботи 

педагогів району та носіїв ефективного педагогічного досвіду, які 

представляли свій досвід на засіданні методичної ради. Інформаційно-
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Новобаварського району Харківської міської ради від 28.02.2018 року 

(протокол №4), рекомендовано для використання у ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО, ЗПО 

Новобаварського району. 
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Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед українською 

системою освіти цілий ряд принципово нових проблем, обумовлених 

політичними, соціально-економічними, світоглядними та іншими факторами, 

серед яких слід виділити необхідність підвищення якості та доступності 

освіти, збільшення інтеграції у світовий освітній простір, створення 

оптимальних в економічному плані освітніх систем, посилення зв'язків між 

різними рівнями освіти.  

Сьогодні традиційні педагогічні засоби змісту й організації освітнього 

процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і 

характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в 

педагогіці. Найважливіші з них виявляються у нездатності закладів освіти, по-

перше, впливати на дитину для формування цілісної особистості, по-друге, у 

невмінні враховувати індивідуальні, вікові та соціо-біопсихологічні 

особливості учня, неповторність особистості кожного. Тому у сучасному 

вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень 

освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме 

від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на 

нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та 

психологопедагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до 

навчання.  

Інформаційно-методичний збірник містить нормативні документи, 

інформаційні матеріали освітнього та методичного спрямування, матеріали з 

досвіду роботи педагогічних колективів та педпрацівників закладів освіти 

Новобаварського району міста Харкова, а також авторські розробки 

методистів та педагогів з актуальних проблем освітньої та виховної діяльності.  

В подальшому ми плануємо висвітлювати на сторінках цього збірника 

новинки у сфері освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій в 

освітній процес, кращий досвід роботи педагогів району, надавати корисні 

поради та ознайомлювати вас з новими законодавчими та нормативними 

документами.  

Запрошуємо до співпраці і пропонуємо надавати нам свої цікаві 

матеріали, які можуть бути розміщені у збірнику.  

Колектив МЦ УО адміністрації Новобаварського району 

 

 

 

 

 

Вступ 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 111 від 01 лютого 2019 року 

Про створення робочої групи 

щодо розроблення і затвердження 

Концепції забезпечення якості 

дошкільної освіти 
 

Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 р. № 630, статей 41, 48 Закону України «Про 

освіту» щодо розбудови і функціонування системи забезпечення якості освіти 

та її моніторингу, з метою розроблення Концепції забезпечення якості 

дошкільної освіти 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити робочу групу з розроблення Концепції забезпечення якості 

дошкільної освіти (далі - Концепція) у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі розробити проект Концепції до 01.06.2019 р. 

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) спільно з 

департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.): 

3.1. забезпечити проведення громадського обговорення проекту Концепції до 

30.06.2018 р. та доопрацювати його з урахуванням внесених пропозицій; 

3.2. до 30.07.2019 р. винести проект Концепції на розгляд колегії Міністерства. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                          Л. М. Гриневич 

Додатки: 

chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html 

 

 

Офіційні документи 

Дошкільна освіта 

https://osvita.ua/legislation/other/52125/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/doc/files/news/636/63691/5c6580aabbbd3951691639.pdf


8 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/11-1491 від 14 лютого 2019 року 

Департаменти (управління) освіти 

і науки (молоді та спорту) 

обласних та Київської міської 

державних адміністрацій 

Інститути післядипломної 

педагогічної освіти 

Щодо організації роботи та 

дотримання вимог з питань 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах 

дошкільної освіти 

Міністерство освіти і науки України надсилає інструктивно-методичні 

рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти». 

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних 

(міських) управлінь (відділів) освіти і науки та працівників закладів 

дошкільної освіти. 

Зазначені матеріали будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства 

освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua). 

Додатки: на 23 арк. 

Заступник Міністра                                Вадим Карандій 

Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/637/63735/5c6c2a5996afb841447986.pdf 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 116 від 01 лютого 2019 року 

Про внесення змни до 

додатка 2 наказу МОН від 

25 січня 2019 року № 59 
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за 

№ 8/32979,  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміну до додатка 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25 січня 2019 року № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню 

освіту», виклавши його в новій редакції, що додається. 

Середня освіта 

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63735/5c6c2a5996afb841447986.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/637/63735/5c6c2a5996afb841447986.pdf
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63341/
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2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                                          Л. М. Гриневич 

Додаток 2 

до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 25.01.2019 № 59 

ПЕРЕЛІК 

навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році 

проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують 

здобуття базової середньої освіти (у 9-х класах закладів загальної 

середньої освіти) 
1. Українська мова. 

2. Математика. 

3. Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради 

закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим 

наказом керівника закладу освіти): 

1) біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до 

навчального плану закладу освіти), інформатика, історія України, 

правознавство (практичний курс), українська література, фізика, хімія – для 

учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається мова 

національної меншини; 

2) біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, 

іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану 

закладу освіти), інформатика, інтегрований курс «Література», історія 

України, мова національної меншини, правознавство (практичний курс), 

українська література, фізика, хімія - для учнів класів з навчанням або 

вивченням мови національної меншини. 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 

та шкільної освіти                                       А. О. Осмоловський 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 7 від 03 січня 2019 року 

Про затвердження плану впровадження  

Концепції розвитку педагогічної освіти 
На виконання до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України 

від 16 липня 2018 р. № 776 «Про затвердження Концепції розвитку 

педагогічної освіти»,  
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НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити план впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти, 

що додається. 

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.), директорату 

дошкільної освіти та шкільної освіти (Осмоловський А.О.), директорату 

інклюзивної та позашкільної освіти (Самсонова Л.С.), директорату науки 

(Чеберкус Д.В.), директорату професійної освіти (Шумік І.В.), Інституту 

модернізації змісту освіти (Спірін О.М.) забезпечити виконання плану заходів. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Рашкевича Ю.M. 

Міністр                         Л.М. Гриневич 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 81 від 28 січня 2019 року 

Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо використання 

коштів освітньої субвенції 
На виконання пункту 6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18 грудня 2018 року № 1012 «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році» та з метою 

раціонального використання коштів державного бюджету 

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо використання коштів освітньої 

субвенції для придбання засобів навчання, навчального обладнання та 

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів 

загальної середньої освіти за напрямами, визначеними розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1012, що додаються. 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) 

довести методичні рекомендації до відома обласних, Київської міської 

державних адміністрацій. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Т.в.о. Міністра                        Павло Хобзей 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 117 від 01 лютого 2019 року 

Про проведення третього туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2019» 
Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 

p. № 638 (із змінами), Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад 

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/634/63460/5c594d4debb0e264960503.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/634/63461/5c59561847873463853981.pdf
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/10190/


11 

 

у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 p. № 95 (із 

змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 

549 «Про затвердження графіка проведення третього туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» у 2019-2023 роках» (із змінами), від 07.06.2018 № 

603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести третій тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» 

(далі - третій тур конкурсу) з 04 по 12 квітня 2019 року. 

2. Затвердити як такі, що додаються: 

1) перелік закладів, на базі яких буде проводитись третій тур 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»; 

2) перелік місць проведення третього туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2019»; 

3) склад журі третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2019». 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення 

проведення третього туру конкурсу. 

4. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 

(Ткаченко О. Л.), Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту 

освіти» (Завалевський Ю. І.) забезпечити фінансування видатків на 

організацію та проведення третього туру конкурсу відповідно до 

затвердженого кошторису. 

5. Департаментам (управлінням) освіти і науки Волинської, Запорізької, 

Одеської, Полтавської та Сумської обласних державних адміністрацій 

забезпечити організацію та проведення третього туру конкурсу у відповідних 

номінаціях. 

6. Закладам, на базі яких буде проводитись третій тур конкурсу, 

забезпечити оплату харчування, проживання учасників та відряджень членів 

журі третього туру конкурсу за рахунок коштів Державного бюджету України 

відповідно до затвердженого кошторису. 

7. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів 

виконавчої влади, ректорам закладів вищої та післядипломної педагогічної 

освіти відрядити учасників та членів журі третього туру конкурсу до місць 

проведення конкурсу. 

8. Витрати на проїзд учасників третього туру конкурсу покласти на 

відповідні структурні підрозділи освіти і науки місцевих органів виконавчої 

влади, установи, заклади освіти, що відряджають учасників. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                                Л. М. Гриневич 

Додатки: http://osvita.ua/doc/files/news/634/63462/5c595a9977881415403517.pdf 

 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61158/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61158/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61119/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61119/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/634/63462/5c595a9977881415403517.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/634/63462/5c595a9977881415403517.pdf
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 130/77 від 05 лютого 2019 року 

 

Про організацію та проведення 

4-го (підсумкового) етапу  

ХVIII Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 
Відповідно до Указу Президента України від 22 березня 2002 р. № 

284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», пункту 3.5 

Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і 

мистецтв України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 

29 серпня 2003 р. № 585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09 вересня 2003 р. за № 779/8100, та з метою виявлення творчого 

потенціалу талановитої учнівської молоді 

 НАКАЗУЄМО: 

1. Провести з 10 по 25 лютого 2019 року 4-ий (підсумковий) етап ХVIII 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. 

2. Затвердити   Всеукраїнське журі 4-го (підсумкового) етапу ХVIII 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінаціях: «Література», 

«Історія України і державотворення», «Образотворче мистецтво» та 

«Декоративно-прикладне мистецтво» (далі - журі) у складі, що додається. 

3. Відповідальними за організацію роботи журі визначити: 

 Державну наукову установу «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю.І.) у номінаціях «Література» та «Історія України і 

державотворення»; 

 Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти 

(Бриль М.М.) у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-

прикладне мистецтво». 

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) та Державному науково-методичному центру змісту 

культурно-мистецької освіти (Бриль М. М.) забезпечити з 18 по 22 лютого 

2019 року роботу журі для перевірки конкурсних робіт та визначення 

переможців 4-го (підсумкового) єтапу ХVIII Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості. 

5. Оплату відряджень членів журі здійснити за рахунок закладів освіти, 

установ та організацій, у яких вони працюють. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою. 

Міністр освіти і науки України         Л.М. Гриневич 

Міністр культури України                 С.М. Нищук 

 

 

 

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/3011/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/3011/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/3013/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/634/63466/5c59a17771942927345032.pdf
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 38 від 15 січня 2019 року 

Про створення робочої групи 

з розроблення опису цифрової 

компетентності педагогічного працівника 
Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2014 № 630, та на виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 03.01.2019 № 7 «Про затвердження плану 

впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити робочу групу з розроблення опису цифрової компетентності 

педагогічного працівника (далі - робоча група) у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі до 31 травня 2019 року розробити проект опису цифрової 

компетентності педагогічного працівника та затвердити його в установленому 

порядку. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича 

Ю. М. 

Міністр                          Л.М. Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

  

№ 22.1/10-393 від 07 лютого 2019 року 

Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО  
Головам обласних (міських) Рад директорів, 

 керівникам закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів 

одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти  

Шановні колеги! 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 

року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти», від 07.12.18 № 1369 «Про затвердження порядку 

проведення ДПА» та від 25.01.19 № 59 «Про проведення у 2018/2019 н.р. 

ДПА» для осіб, які здобувають загальну середню освіту формою проведення 

державної підсумкової атестації з української мови за освітній рівень повної 

https://osvita.ua/legislation/other/52125/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63460/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/634/63477/5c59516c67697031133659.pdf
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/63341/
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загальної середньої освіти у коледжах, технікумах, училищах визначено 

зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).  

Всеукраїнською спілкою голів обласних методичних об’єднань викладачів 

української філології закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів, для викладачів цих закладів підготовлено Методичні 

рекомендації, що додаються.  

З повагою, 

 в. о. директора Ю.І.Завалевський 

 

Міністерство освіти і науки України 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1221 від 09 листопада 2018 року 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

18 січня 2019 р. за № 63/33034 

Про затвердження Положення 

про міжшкільний ресурсний центр 
Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 9 Закону України "Про 

загальну середню освіту", Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про міжшкільний ресурсний центр, що додається. 

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) 

забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 30 листопада 1993 року № 430 "Про затвердження Положення про 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат", зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 03 грудня 1993 року за № 177. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім 

пункту 4 цього наказу, який набирає чинності з 28 вересня 2022 року. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 

Міністр                      Л. М. Гриневич 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби 

якості освіти України                       Р. В. Гурак 

В. о. Голови Державної 

регуляторної служби України                            В. П. Загородній 

Виконавчий директор 

Асоціації міст України                                О. В. Слобожан 

 

https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

09 листопада 2018 року № 1221 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

18 січня 2019 р. за № 63/33034 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міжшкільний ресурсний центр 

I. Загальні положення 
1. Це Положення визначає основні засади створення та діяльності 

міжшкільних ресурсних центрів. 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

 міжшкільний ресурсний центр (МРЦ) - юридична особа, що здійснює ресурсне 

забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, а 

також забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та 

варіативної складових освітніх програм; 

 пересувні лабораторії МРЦ - рухомі, мобільні лабораторії, призначені для 

забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, 

раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, матеріально-

технічної бази МРЦ. 

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у 

Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". 

3. Засновником (засновниками) МРЦ можуть бути фізичні особи та/або 

юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

4. МРЦ є юридичною особою, що діє на підставі статуту, має рахунки у 

фінансових установах, самостійний баланс. 

5. Статут МРЦ затверджується його засновником (засновниками). 

Права і обов'язки засновника (засновників) МРЦ визначаються Законом 

України "Про освіту", іншими законами України, статутом МРЦ. 

6. МРЦ можуть мати статус закладу освіти, якщо основним видом його 

діяльності є освітня діяльність. 

МРЦ, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, можуть забезпечувати здобуття освіти на 

відповідному рівні. 

МРЦ, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти, можуть надавати на договірній 

основі відповідні освітні послуги за кошти фізичних або юридичних осіб. 

7. Трудовий колектив МРЦ може складатися з керівника МРЦ, педагогічних 

та інших працівників. 

На працівників МРЦ, які здійснюють викладацьку діяльність та/або мають 

педагогічне навантаження, поширюються вимоги до педагогічних 

працівників, встановлені Законами України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту". 

Штатні розписи МРЦ затверджуються їх засновником (засновниками). 

https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
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8. МРЦ для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах 

об'єднуватися з іншими юридичними особами, здійснювати співпрацю у 

рамках державно-приватного партнерства, входити до складу освітніх округів 

у порядку, визначеному законодавством. 

II. Освітній процес у МРЦ 
1. МРЦ здійснюють спільну діяльність із закладами освіти для виконання 

вимог державних стандартів загальної середньої освіти. 

МРЦ можуть відповідно до цивільно-правових угод, укладених із закладами 

освіти, фізичними та юридичними особами, забезпечувати поглиблене 

вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної (курсів за вибором, 

факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування) складових освітніх 

програм (навчальних планів), навчання учнів (вихованців) за мережевою 

формою здобуття освіти. 

Заклади освіти, які направляють учнів (вихованців) до МРЦ, передають йому 

відповідно до цивільно-правових договорів педагогічне навантаження з 

предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, в обсязі 

якого забезпечується якісне оволодіння обраного напряму навчання. 

2. Освітній процес у МРЦ може здійснюватися відповідно до затверджених в 

установленому законодавством порядку освітніх програм, на підставі 

навчальних планів МРЦ та/або навчальних планів закладів освіти, з якими 

укладено відповідні цивільно-правові договори. 

3. Учасниками освітнього процесу в МРЦ є учні (вихованці), слухачі, 

педагогічні працівники, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або інші законні 

представники, представники інших закладів освіти, підприємств, установ, 

організацій, які беруть участь в його роботі. 

Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами 

законодавства, а також статутом, колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку МРЦ. 

4. З метою забезпечення вивчення окремих предметів МРЦ може створювати 

учнівські теплиці, зимові сади, виробничі майстерні, стаціонарні та пересувні 

лабораторії, укомплектовані необхідними дидактичними матеріалами, 

засобами навчання та навчальним обладнанням, у тому числі приладами, 

пристроями та матеріалами. 

5. МРЦ може сприяти вибору учнями напряму профільного навчання у ліцеях 

шляхом: 

 проведення профорієнтаційної роботи серед учнів (вихованців); 

 розроблення індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів (вихованців), їх інтересів, потреб ринку 

праці та майбутніх ризиків побудови кар'єри; 

 впровадження професійно-спрямованих курсів за вибором, факультативів, 

гуртків; 

 проведення інформаційних та консультаційних заходів. 

Для учнів (вихованців) МРЦ забезпечує умови для перевірки можливостей 

самореалізації в різних видах професійної діяльності. 



17 

 

6. Навчальний рік у МРЦ незалежно від підпорядкування та форми власності 

починається 01 вересня поточного року і завершується не пізніше 01 липня 

наступного року. 

7. Структура навчального року встановлюється МРЦ у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою (навчальним планом), та погоджується із 

закладами освіти відповідно до укладених цивільно-правових договорів. 

8. Зарахування учнів (вихованців) до МРЦ здійснюється наказом його 

керівника на підставі відповідної заяви батьків, інших законних представників 

учнів (вихованців). 

Навчальні класи (групи) формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, 

встановленими законодавством України, з урахуванням наявності приміщень, 

що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього 

процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до МРЦ. 

Формування навчальних класів (груп) завершується не пізніше 15 вересня 

поточного року. 

III. Пересувні лабораторії МРЦ 
1. На базі пересувної лабораторії МРЦ може здійснюватися проведення різних 

видів практичних робіт з біології, фізики, хімії, інтегрованих курсів 

природничих наук, інформатики тощо. 

2. Функціонування пересувних лабораторій МРЦ здійснюється з додержанням 

вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, 

санітарно-гігієнічних правил та норм. 

Засоби навчання та навчальне обладнання, що використовуються у пересувній 

лабораторії МРЦ, повинні мати висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, та/або технічний паспорт на виріб, та/або 

декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів; бути 

укомплектованими інструкціями про використання та зберігання, 

викладеними українською мовою, та обов'язковим методичним забезпеченням 

для демонстраційних, практичних та лабораторних робіт відповідно до 

освітньої програми. 

3. Керівник МРЦ визначає працівника (працівників) з числа працівників МРЦ, 

відповідального(их) за організацію роботи пересувної лабораторії МРЦ та 

реалізацію на її базі системи науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей. 

IV. Управління МРЦ 
1. Управління МРЦ в межах повноважень, визначених законами та 

установчими документами, здійснюють засновник (засновники), керівник, 

колегіальний орган управління, колегіальний орган громадського 

самоврядування та інші органи, передбачені спеціальними законами та/або 

установчими документами. 

2. Система управління МРЦ визначається установчими документами, що 

мають передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), 

інших органів управління МРЦ та його структурних підрозділів відповідно до 

законодавства. 
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3. Безпосереднє управління МРЦ здійснює його керівник, який призначається 

і звільняється з посади засновником (засновниками) МРЦ або уповноваженим 

ним органом з дотриманням вимог законодавства. 

Посаду керівника МРЦ може обіймати особа, яка є громадянином України, має 

вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої 

не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. 

4. Перевірка та оцінювання якості освітніх і управлінських процесів у сфері 

загальної середньої освіти МРЦ здійснюються Державною службою якості 

освіти України та її територіальними органами шляхом проведення 

інституційного аудиту. 

5. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, 

здійснюються відповідно до законодавства. 

V. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльністьМРЦ 
1. До матеріально-технічної бази МРЦ належать будівлі, споруди, земля, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інше майно, 

вартість яких відображено у балансі. 

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази МРЦ, у тому числі 

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, 

фінансуються за рахунок коштів його засновника (засновників). 

2. Майно, закріплене за МРЦ державної або комунальної форми власності, 

належить йому на праві оперативного управління. 

3. Фінансування МРЦ здійснюється його засновником (засновниками) або 

уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. 

Фінансово-господарська діяльність МРЦ здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших 

нормативних актів. 

4. МРЦ має право придбати та орендувати необхідне обладнання й інші 

матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, 

що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників, відповідно 

до законодавства України. 

5. За рішенням засновника (засновників) або уповноваженого ним(и) органу 

бухгалтерський облік та фінансова звітність МРЦ державної та комунальної 

форм власності може здійснюватися самостійно або через централізовану 

бухгалтерію органу, у сфері управління якого перебуває МРЦ. 

VI. Міжнародне співробітництво 
1. МРЦ має право встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, 

окремими громадянами за межами території України, укладати договори про 

співробітництво для досягнення мети діяльності, виконання завдань та 

здійснення функцій МРЦ відповідно до законодавства та міжнародних 

договорів. 
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2. МРЦ має право укладати договори із закладами освіти інших країн про 

обмін педагогічними працівниками, учнями (вихованцями), слухачами, 

проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також бути членом 

міжнародних організацій відповідно до законодавства та міжнародних 

договорів. 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 

та шкільної освіти                      А.О. Осмоловський 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

13.11.2018  № 1232/2067 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

07 грудня 2018 р.  

за № 1391/32843 

Про затвердження Положення про особливості організації форм 

здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони 

здоров’я 

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про 

освіту», підпункту 5пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630, підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 р. № 267,  

НАКАЗУЄМО:  
1. Затвердити Положення про особливості організації форм здобуття 

загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, що додається. 

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) 

забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів 

відповідно до розподілу обов’язків. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
Міністр освіти і науки України Л. Гриневич 

В.о. Міністра охорони  

здоров’я України 

 

У. Супрун 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-18/print#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-18/print#n15
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ПОГОДЖЕНО:  

Заступник Міністра фінансів України  

Ю. Джигир 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України,  

Міністерства охорони  

здоров’я України  

13 листопада 2018 року  

№ 1232/2067 
 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

07 грудня 2018 р.  

за № 1391/32843 

ПОЛОЖЕННЯ  

про особливості організації форм  здобуття загальної середньої 

освіти  в закладах охорони здоров’я 

1. Це Положення регулює особливості організації форм здобуття загальної 

середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному 

лікуванні в закладах охорони здоров’я. 

Діти шкільного віку, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в закладах 

охорони здоров’я (далі - учні), можуть здобувати загальну середню освіту в 

інституційній (очній, дистанційній) та індивідуальній (екстернат, 

педагогічний патронаж) формах, за заявою батьків учнів або їх інших 

законних представників. Заява подається всіма можливими засобами зв’язку 

або передається нарочно. 

2. Здобуття загальної середньої освіти в очній формі передбачає спільну 

участь учнів та педагогічних працівників в освітньому процесі, що 

організовується в закладах охорони здоров’я шляхом створення класів 

закладів освіти (філій), у тому числі з’єднаних класів (класів-комплектів), 

безпосередньо в закладах охорони здоров’я (далі - класи). 

Організація діяльності класів здійснюється з урахуванням Положення про 

з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 

року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 

року за № 1187/29317. 

3. Організація освітнього процесу для учня, який за станом здоров’я не 

може відвідувати навчальні заняття в класі, здійснюється біля його 

стаціонарного лікарняного ліжка відповідно до Положення про індивідуальну 

форму навчання з загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 року за № 

184/28314. 

4. Для учнів, умови перебування яких на стаціонарному лікуванні 

унеможливлюють безпосереднє спілкування з педагогічними працівниками, 

організація освітнього процесу здійснюється в дистанційній або 

індивідуальній (екстернатній) формі з використанням технологій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-16#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-16#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n15
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дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 

року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 

року за № 703/23235, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 

березня 2017 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 

березня 2017 року за № 416/30284. 

5. Для організації дистанційної форми навчання учня можуть залучатись 

педагогічні працівники закладу освіти, в яких дитина попередньо здобувала 

загальну середню освіту. 

6. Освітні послуги особам з особливими освітніми потребами надаються 

згідно з Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 серпня 2011 року № 872. 

7. Організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я 

здійснюють заклади загальної середньої освіти, які закріплені засновниками 

(далі - заклад освіти) відповідно до законодавства. 

З метою створення умов для здобуття загальної середньої освіти учнями, 

між закладом охорони здоров’я та закладом освіти укладається письмовий 

договір про співпрацю, де визначаються взаємні обов’язки та відповідальність 

сторін. 

8. Директор закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу та 

здійснення контролю за наданням освітніх послуг учням. 

Директор (завідувач філією) закладу освіти визначає педагогічного 

працівника закладу освіти, відповідального за організацію здобуття учнями 

загальної середньої освіти, який згідно зі своїми посадовими обов’язками: 

взаємодіє з адміністрацією закладу охорони здоров’я, за потреби з іншими 

закладами освіти в яких попередньо навчались учні, інклюзивно-ресурсним 

центром з питань організації здобуття учнями загальної середньої освіти; 

сприяє матеріально-технічному забезпеченню освітнього процесу у 

закладі охорони здоров’я; 

організовує тимчасове користування підручниками або забезпечує доступ 

до їх електронних версій, електронних підручників, освітніх ресурсів та 

сервісів на час їх перебування на стаціонарному лікуванні; 

затверджує розклад навчальних занять, забезпечує якісну і своєчасну 

заміну уроків тимчасово відсутніх педагогічних працівників; 

контролює ведення необхідної документації; 

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими 

документами закладу освіти. 

9. Керівник закладу охорони здоров’я забезпечує необхідні умови для 

організації освітнього процесу. 

Керівник закладу охорони здоров’я визначає працівників, відповідальних 

за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти, який згідно зі 

своїми посадовими обов’язками: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-17#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-17#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#n8
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координує питання охоплення загальною середньою освітою учнів та 

організовує відвідування ними навчальних занять; 

надає та забезпечує утримання в належному стані приміщення для 

проведення навчальних занять (класної кімнати) та перебування педагогічних 

працівників, зокрема забезпечує необхідними меблями та організовує 

проведення необхідних ремонтних робіт і прибирання, а також організовує 

надійне зберігання і належне використання навчальних та наочних посібників, 

технічних засобів, підручників тощо; 

інформує працівників закладу освіти та інших учасників освітнього 

процесу про особливості режиму роботи закладу охорони здоров’я та 

контролює додержання ними режиму закладу охорони здоров’я; 

забезпечує безпечні та нешкідливі умови для учнів та працівників закладу 

освіти під час їх перебування на території закладу охорони здоров’я; 

попередньо інформує, не менше, ніж за 3 дні, закладу освіти про вибуття 

учня з метою підготовки довідки про його успішність та стан засвоєння учнем 

освітньої програми. 

Питання надання приміщення для класної кімнати та для перебування 

педагогічних працівників, розподілу учнів між класними кімнатами 

вирішується комісією з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій закладу 

охорони здоров’я. 

10. Для організації освітнього процесу у наступному навчальному році 

заклад охорони здоров’я, як правило, не пізніше 31 травня поточного року 

надає закладу освіти інформаційну довідку, підписану керівником закладу 

охорони здоров’я, про кількість учнів (за віковими категоріями), які впродовж 

поточного навчального року перебували на стаціонарному лікуванні у цьому 

закладі охорони здоров’я. 

На підставі інформаційної довідки, наданої закладом охорони здоров’я, 

керівник закладу освіти видає накази про створення класів, визначає 

педагогічних працівників, які будуть забезпечувати освітній процес, класних 

керівників, затверджує навчальні плани класів, що попередньо мають бути 

схвалені педагогічною радою закладу освіти. 

Гранична наповнюваність класів становить не менше 5 та не більше 12 

осіб. 

У разі якщо кількість осіб менше ніж 5 організація освітнього процесу 

здійснюється за груповою формою навчання. 

11. Для організації освітнього процесу один з батьків (інших законних 

представників), подають до закладу освіти заяву в порядку, 

визначеному пунктом 1 цього Положення. 

Учень розпочинає навчання після дозволу лікуючого лікаря, який робить 

відповідну відмітку в історії хвороби дитини. 

За бажанням батьків (інших законних представників) до заяви може 

додаватися копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини, якщо дитина знаходиться на обліку в 

інклюзивно-ресурсному центрі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-18/print#n16
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12. Навчальний план класу розробляється відповідно до освітньої 

програми та навчальних планів закладу освіти для відповідного класу (класів) 

з використанням диференційованого підходу, що забезпечує вивчення всіх 

предметів (дисциплін) інваріантного складника освітньої програми. 

13. Тижневе навчальне навантаження становить для: 

1-4 класів - 12 навчальних годин на кожен клас; 

5 класів - 16 навчальних годин на кожен клас; 

6-8 класів - 18 навчальних годин на кожен клас; 

9-12 класів - 20 навчальних годин на кожен клас. 

Щоденне навантаження на учня не може перевищувати 3 навчальні години 

на день для початкової освіти та 4,5 навчальні години для базової середньої та 

профільної середньої освіти. 

14. Для учнів, які здобувають загальну середню освіту за індивідуальною 

формою, розробляється індивідуальний навчальний план відповідно до 

можливостей дитини з урахуванням рекомендацій лікаря щодо навчального 

навантаження учня, який затверджується керівником закладу освіти. 

15. Освітній процес у закладі охорони здоров’я здійснюється відповідно до 

структури навчального року закладу освіти. 

Розклад навчальних занять класів затверджується керівником (завідувачем 

філією) закладу освіти за погодженням з керівником закладу охорони здоров’я 

або визначеним ним відповідальним працівником закладу охорони здоров’я. 

Час проведення навчальних занять визначається з урахуванням режиму 

закладу охорони здоров’я. 

Тривалість навчальних занять у класі визначається відповідно до статті 

16 Закону України «Про загальну середню освіту», але може бути зменшена 

або поділена на частини з урахуванням стану здоров’я учнів та рекомендацій 

лікуючих лікарів. 

16. Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно 

до Критеріїв оцінювання результатів навчання учнів навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року 

№ 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за 

№ 566/19304. 

Державна підсумкова атестація учнів здійснюється відповідно 

до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602. 

17. Для обліку навчальних годин та досягнень учнів вчителями 

заповнюється класний журнал. 

18. Після завершення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров’я 

учневі видається довідка, що містить інформацію про результати навчання 

(оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким 

оволодів учень. Довідка підписується керівником закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#n139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#n139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15#n15
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У випадку завершення здобуття певного рівня освіти учню видається 

документ про загальну середню освіту відповідно до законодавства. 

19. Оплата праці педагогічних працівників, які, забезпечують здобуття 

загальної середньої освіти учнями, здійснюється за рахунок освітньої 

субвенції та/або коштів місцевих бюджетів, виходячи з установленого їм 

педагогічного навантаження залежно від кількості годин, передбачених 

навчальними планами, розкладу навчальних занять, встановлених ставок 

заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, а також 

конкретних умов, що склалися у закладі освіти, за наказом керівника закладу 

освіти. 

20. Педагогічним працівникам, які працюють з класами, доплати за класне 

керівництво та інші доплати здійснюються відповідно до Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56. 

Засновник закладу освіти може здійснювати інші додаткові виплати до 

тарифної ставки за рахунок коштів відповідного бюджету. 

Генеральний директор  

директорату дошкільної  

та шкільної освіти  

Міністерства освіти  

і науки України 

 

 

 

 

А.О. Осмоловський 
В.о. директора медичного  

департаменту Міністерства  

охорони здоров’я України 

 

 

А.О. Гаврилюк 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

№ 65 від 06 лютого 2019 року 

 

Про внесення змін до формули розподілу 

освітньої субвенції між місцевими бюджетами 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2017 р. № 1088 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 7, ст. 270), 

виклавши її в редакції, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 

січня 2019 року. 

Прем’єр-міністр України                              В. Гройсман 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58780/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/635/63587/5c5d8203a5dfe557071408.doc
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 178 від 13 лютого 2019 року 

 

Про журі підсумкового етапу XIX 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

 

Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 13 березня 2008 р. № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 липня 2008 р. за № 643/15334, листа Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2018 № 1/9-772 «Про проведення підсумкового етапу XIX 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», з метою 

визначення кращих знавців української мови,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити журі підсумкового етапу XIX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика (далі – Конкурс) у складі згідно 

з додатком. 

2. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої влади, 

закладам вищої освіти забезпечити участь наукових та педагогічних 

працівників у роботі журі Конкурсу з 18 по 23 березня 2019 р. на базі Інституту 

української мови Національної академії наук України (вул. Грушевського, буд. 

4, м. Київ). 

Узяти до відома, що витрати на відрядження членів журі Конкурсу 

здійснюються за рахунок установ, закладів, у яких вони працюють. 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення роботи 

журі Конкурсу. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                           Л.М. Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 198 від 14 лютого 2019 року 

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Ерудит» серед здобувачів освіти з 

порушеннями слуху 12-х (13-x) класів 

закладів загальної середньої освіти у 2019 році 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед 

здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х класів закладів загальної 

https://ru.osvita.ua/legislation/other/2603/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/635/63592/Nakaz_MON_178_130219.pdf
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середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 13 листопада 2018 року № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09 січня 2019 року за № 18/32989,  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2019 році Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед здобувачів 

освіти з порушеннями слуху 12-х (13-x) класів закладів загальної середньої 

освіти (далі-Конкурс) у два етапи: 

 І етап – шкільний – у термін з 25 березня по 10 квітня; 

 ІІ етап – Всеукраїнський – 3 травня. 

2. Затвердити такі, що додаються: 

 склад Всеукраїнського організаційного комітету Конкурсу; 

 склад журі І етапу Конкурсу. 

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій (далі – органи управління освітою) забезпечити 

проведення І етапу Конкурсу. 

4. До 15 квітня 2019 року органам управління освітою подати звіти про 

проведення І етапу та заявки на участь у п етапі Конкурсу переможців, які 

отримали І місце у І етапі Конкурсу до Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» та Центрального правління Українського 

товариства глухих. 

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення 

проведення конкурсу у 2019 навчальному році. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра П. К. Хобзея. 

Міністр                            Л. М. Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 146 від 07 лютого 2019 року 

Про створення робочої групи 

з розроблення нормативно-правових 

актів щодо забезпечення діяльності 

психологічної служби у системі освіти України 

 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», відповідно до 

підпункту 3 пункту 6, пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів   України від 16 

жовтня 2014 року № 630, наказу Міністерства освіти і науки України від 08 

серпня 2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства 

освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти 

України на період до 2020 року» та з метою розроблення нормативно-правових 

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/636/63609/nakaz_erudit.pdf
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
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актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти 

України, 

 НАКАЗУЮ: 

1. Створити робочу групу з розроблення нормативно-правових актів щодо 

забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України (далі 

- Робоча група) у складі згідно з додатком, що додається. 

2. Робочій групі забезпечити розроблення нормативно-правових актів, 

передбачених Планом заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 

року. 

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення 

діяльності Робочої групи. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                            Лілія Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 193 від 14 лютого 2019 року 

 

Про затвердження Положення про 

Раду з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями 

при Міністерстві освіти і науки України 

 

Відповідно до частини сьомої статті 70 Закону України «Про освіту», у межах 

повноважень, визначених абзацом п'ятим підпункту 6 пункту 5 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Раду з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України (далі - 

Рада), що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.10.2008 № 941 «Про створення при Міністерстві освіти і науки 

України громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 

організаціями». 

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) 

до 14 березня 2019 року подати на затвердження склад Ради, сформований на 

підставі подань релігійних організацій, закладів вищої духовної освіти, 

представників громадських і благодійних організацій, що здійснюють 

діяльність з питань, віднесених до компетенції Ради. 

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/636/63690/5c6a71cf4888a920759555.pdf
https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
https://ru.osvita.ua/legislation/other/1857/
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4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах 

архіву. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

освіти і науки України Карандія В. А. 

Міністр                                        Л. М. Гриневич 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 14.02.2019р. № 193 

Положення  

про Раду з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями 

при Міністерстві освіти і науки України 
1. Рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при 

Міністерстві освіти і науки України (далі - Рада) є дорадчим органом, 

утвореним з метою створення ефективних організаційних та правових умов 

для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами, забезпечення відкритості діяльності Міністерства 

освіти і науки України (далі - МОН), врахування громадської думки у процесі 

підготовки та організації виконання його рішень, сприяння всебічному 

забезпеченню свободи совісті та подальшої гармонізації державно-

конфесійних відносин у галузі освіти, підтримання постійного діалогу із 

церквами та релігійними організаціями, більш ефективного використання 

їхнього потенціалу у виховному процесі. 

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОН, цим 

Положенням, а також своїми рішеннями. 

3. Основними завданнями Ради є: 

 представлення позиції церков і релігійних організацій з питань діяльності 

МОН; 

 сприяння забезпеченню постійного діалогу між МОН і церквами та 

релігійними організаціями; 

 проведення громадської експертизи проектів рішень та виконання дорадчих 

функцій під час обговорення та прийняття МОН рішень, зокрема з питань 

співпраці з релігійними організаціями, виховання дітей, підлітків та молоді, 

викладання предметів духовно-морального спрямування, державного 

визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вченні 

звання, виданих закладами вищої духовної освіти, а також здійснення 

моніторингу реалізації відповідних рішень; 

 забезпечення співпраці з МОН щодо організації та проведення публічних 

громадських обговорень з основних напрямів його діяльності та окремих 

нормативно-правових актів. Опрацювання Ta узагальнення даних щодо 

проведення консультацій з громадськістю, узгодження позицій. 

4. Для виконання своїх завдань Рада має право: 
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 отримувати від МОН проекти рішень з питань, визначених для проведення 

громадської експертизи, та надавати МОН пропозиції з питань, віднесених до 

компетенції Ради; 

 надавати МОН рішення Ради для розгляду, зокрема при прийнятті відповідних 

законодавчих актів; 

 запрошувати для участі у своїх засіданнях керівників та фахівців МОН та 

підпорядкованих йому установ; 

 утворювати постійні та тимчасові комісії (робочі та експертні групи) 

відповідно до напрямів діяльності, залучати до участі в їх роботі спеціалістів 

МОН та підпорядкованих йому установ (за погодженням з їх керівництвом), 

представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій, 

окремих фахівців; 

 ініціювати та з виступати співорганізатором проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів з питань, 

віднесених до компетенції Ради. 

5. До складу Ради входять представники релігійних організацій – членів 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій за їхньою рекомендацією, 

відповідних закладів вищої духовної освіти, представники громадських і 

благодійних організацій, що здійснюють діяльність з питань, віднесених до 

компетенції Ради. 

6. Персональний склад Ради затверджується МОН на підставі подань 

організацій, визначених у пункті 5 цього Положення. 

7. У засіданнях Ради за її рішенням з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь інші особи. 

8. Рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування обирає 

голову Ради, заступника (заступників) голови та секретаря строком на 5 років. 

Рада має право в разі необхідності шляхом відкритого голосування 

переобирати голову Ради, заступника (заступників) голови та секретаря. 

9. Голова Ради: 

 керує діяльністю Ради; 

 організовує підготовку та скликає засідання Ради; 

 підписує документи від імені Ради; 

 представляє Раду у взаємовідносинах з МОН, може брати участь у засіданнях 

його колегії. 

10. Секретар Ради: 

 веде протоколи засідань, підписує їх; 

 забезпечує здійснення діловодства в Раді; 

 здійснює підрахунок голосів під час голосування за рішення Ради; 

 виконує інші функції, необхідні для забезпечення ефективної діяльності Ради. 

11. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються головою 

відповідно до річного робочого плану, але не рідше одного разу на квартал. 

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її 

членів. Члени Ради, відсутні на засіданні, можуть делегувати свої 

повноваження іншим членам Ради, присутнім на засіданні. 

Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник голови Ради. 
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Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини членів Ради, присутніх на засіданні. 

Рішення Ради оформлюються протоколом. 

Рішення Ради надаються керівництву МОН для врахування при прийнятті 

відповідних рішень. 

Рішення Ради носять рекомендаційний характер. 

12. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснює 

департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН. 

13. Міністерство забезпечує Раду приміщенням для проведення її засідань. 

14. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність, прийняті 

рішення та стан їх виконання. МОН надає Раді можливість інформування 

громадськості про свою діяльність на своєму офіційному веб-сайті, у своїх 

засобах масової інформації та інформаційних ресурсах своїх установ. 

15. Рада має бланк із своїм найменуванням. 

Директор департаменту 

загальної середньої та 

дошкільної освіти                                     Юрий Кононенко 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 196 від 14 лютого 2019 року 

 

Про проведення IV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

у 2018/2019 навчальному році 

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад 

у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 95 (зі 

змінами), Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та наказів Міністерства 

освіти і науки від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіка проведення IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019 - 

2023 роки» (зі змінами), від 02.08.2018 № 849 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2018/2019 навчальному році», з метою виявлення, розвитку та підтримки 

обдарованої молоді  

 

НАКАЗУЮ: 

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/


31 

 

1. Провести IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2018/2019 навчальному році (далі - IV етап Всеукраїнських 

олімпіад) у березні 2019 року. 

2. Визначити строки, місце проведення та кількісний склад учасників IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 

навчальному році згідно з додатком 1. 

3. Затвердити перелік установ (закладів), на базі яких проводитиметься IV етап 

Всеукраїнських олімпіад, що додається. 

4. Утворити: 

1) оргкомітети IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів 

відповідно у складі згідно з додатками (2-23); 

2) журі IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів відповідно 

у складі згідно з додатками (24-49). 

5. Призначити: 

1) координаторів IV етапу Всеукраїнських олімпіад за списком згідно 

з додатком 50; 

2) експертів-консультантів IV етапу Всеукраїнських олімпіад за списком 

згідно з додатком 51. 

6. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 

(Ткаченко О. Л.), Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту 

освіти» (Завалевський Ю.І.) забезпечити фінансування видатків на 

організацію та проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад відповідно до 

затвердженого кошторису. 

7. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої влади, 

інститутам післядипломної педагогічної освіти за списком згідно з додатком 

52 забезпечити організацію та проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад. 

8. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) 

забезпечити контроль за проведенням IV етапу Всеукраїнських олімпіад. 

9. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю.І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення 

проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад. 

10. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів 

виконавчої влади, ректорам закладів вищої освіти відрядити учасників, 

керівників команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та журі IV 

етапу Всеукраїнських олімпіад до місць проведення змагань. 

Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників IV етапу Всеукраїнських 

олімпіад та відрядження осіб, які їх супроводжують, покласти на відповідні 

структурні підрозділи освіти і науки місцевих органів виконавчої влади, 

установи або окремі заклади освіти, що відряджають команду або окремих 

учасників. 

11. Оплату відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та 

координаторів IV етапу Всеукраїнських олімпіад здійснити за рахунок 

закладів освіти, установ та організацій, у яких вони працюють чи навчаються. 

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр                           Л. М. Гриневич 

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_1.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_2.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_3.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_4.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_5.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_6.pdf
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/637/63780/5c6ee31f978e7009266568_6.pdf
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 254 від 25 лютого 2019 року 

 

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020» 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна 

бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 

61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за 

№ 209/20522, з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення 

діяльності бібліотек закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу 

бібліотечної професії   

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнський конкурс 

«Шкільна бібліотека - 2020» (далі - Конкурс). 

2. Затвердити склад організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека — 2020», що додається. 

3. Організаційному комітету Конкурсу до 30.04.2019 визначити номінації, 

за якими проходитиме Конкурс, та критерії оцінювання, за якими 

визначатимуться переможці і лауреати Конкурсу. 

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) подати на затвердження в установленому порядку: 

 номінації, за якими проходитиме Конкурс; 

 критерії оцінювання, за якими визначатимуться переможці та лауреати 

Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Карандія В. А. 

Міністр                      Л. М. Гриневич 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-389 від 07 лютого 2019 року 

Заклади післядипломної педагогічної освіти 

Про методичні матеріали 

щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів 

системи освіти у 2019 році 

Позашкільна освіта 

освіта 

http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/27795/
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/27795/
http://osvita.ua/doc/files/news/638/63852/nakaz_MON_N254_vid_25-02-2019.pdf
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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

31.01.2019 № 87 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

у 2019 році» надсилаємо інструктивно-методичні матеріали щодо проведення 

вищезазначеного конкурсу. 

Просимо зміст листа довести до відома всіх зацікавлених осіб. 

Додаток: на 6 арк. 

В. о. директора                      Ю. І. Завалевський 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 121/52 від 04 лютого 2019 року 

Про затвердження Статуту 

Національного центру 

«Мала академія наук України» 
Відповідно до вимог Господарського, Цивільного, Податкового кодексів 

України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, 

 НАКАЗУЄМО: 

1. Затвердити Статут Національного центру «Мала академія наук України» 

(нова редакція), погоджений загальними зборами трудового колективу 04 

вересня 2018 року, що додається. 

2. Директору Національного центру «Мала академія наук України» 

Лісовому О.В. подати на державну реєстрацію Статут в установленому 

законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра 

освіти і науки України Хобзея П. К. та віце-президента Національної академії 

наук України Загороднього А. Г. 

Міністр освіти і науки України                       Л. М. Гриневич 

Президент Національної академії наук України                 Б. С. Патон 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ОСВІТИ 

№ 22.1/10-587 від 21 лютого 2019 року 

Головам обласних (міських) 

Рад директорів, керівникам 

закладів вищої освіти, які 

Професійна (професійно-технічна) освіта 

https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/63388/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/634/63495/List_IMZO_389_07022019.pdf
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/law/2241/
http://osvita.ua/legislation/law/2244/
http://osvita.ua/legislation/law/2244/
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/2751/
http://osvita.ua/doc/files/news/637/63734/5c66c8d4c59b4950960148.pdf
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здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів 

Про проведення у 2019 р. 

Всеукраїнського конкурсу 

за професією «Токар» серед 

студентів закладів вищої освіти, 

які здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів 
Шановні колеги! 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.11.2018 р. № 1274 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів 

серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого 

спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році» відбудеться Всеукраїнський 

конкурс з професії «Токар» серед студентів закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями 

машинобудівної галузі (далі – Конкурс). 

 І-й етап проводиться у закладах освіти; 

 II-й етап - (Всеукраїнський) відбудеться 18-19 квітня 2019 р. на 

базі Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського 

національного технічного університету (25002, м. Кропивницький, 

вул. Юрія Олефіренка, 6). 

Порядок проведення Конкурсу додається. Анкети учасників ІІ етапу 

(переможців І етапу) Конкурсу, а також звіти про результати І етапу подаються 

у 10-ти денний термін після його завершення до оргкомітету ІІ етапу. 

Електронна адреса: l_poltavtseva@ukr.net. 

З повагою, 

 в. о. директора, заст. Голови 

Всеукраїнського оргкомітету                         Ю. І. Завалевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62587/
http://osvita.ua/doc/files/news/638/63829/List_IMZO_587_21022019.pdf
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Протягом лютого 2019 року на виконання ст.42. Закону України «Про 

освіту», наказу Управління освіти адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради від 22.01.2019 № 19 «Про проведення заходів 

академічної доброчесності» з метою самостійного виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання 

учнів, надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації було проведено тиждень «Академічна доброчесності». 
  

 

  

Методичний центр інформує 

Години спілкування, рольові ігри, 

інтерактивні лекції, перегляд і 

обговорення відеороликів, 

розробка пам’яток учнями школи 

«Чесність починається з тебе!», 

зустріч-консультація з юристом 

Сисоєвою К.М у ХЗОШ №59 

Круглий стіл для педагогічного колективу 

«Десять принципів академічної 

доброчесності для викладачів», класні 

години, загальногімназійна лінійка, 

перегляд відеороликів, конкурс учнівських 

есе, бесіди з батьками у ХГ № 39 
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Засідання круглого столу, конкурс 

учнівських робіт «Перевір себе на 

доброчесність», дебатний турнір 

«Чесна освіта: міф чи реальність?», 

тематичні класні годиниакція «Будь 

доброчесним!» у ХЗОШ № 54 

Нарада педагогічних працівників, 

позакласні  години, батьківські збори, 

бесіди, дискусії тощо у ХЗОШ № 153 

Кінозустріч, загальношкільної акції 

«Тиждень ДЗ без ГДЗ», тематичні 

виховні години: «Стоп, порушення», 

«Протиправні відхилення у 

поведінці», засідання шкільних МО, 

уроки мовленнєвого розвитку «Твір 

без плагіату» (на запропоновану 

тему) та «Порядок оформлення цитат 

в межах Академічної доброчесності. 

фестиваль «Зміни починаються з 

тебе» у ХЗОШ № 76 
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 28 лютого 2019 року на засіданні методичної ради Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району будо представлено та обговорено 

досвіди роботи вчителів-новаторів. Пропонуємо до ознайомлення. 

 

Опис досвіду вчителя історії 

Харківської гімназії №39 Харківської міської  

Харківської області 

Скворцової Інни Анатоліївни 

Тема досвіду: «Формування критичного мислення учнів на 

уроках історії» 

Сфера застосування: уроки історії в 5-11 класах  

Мета досвіду: поглибити теоретичні знання та практичні вміння з технології 

розвитку критичного мислення в процесі вивчення курсу історії. 

Актуальність: в Україні наприкінці XX століття виник інтерес до технології 

критичного мислення як освітньої інновації. Актуальність викликали 

інтенсивні соціальні змінами, за яких виникає необхідність у пристосуванні до 

нових політичних, економічних, освітніх умов. Навчання стає цікавим тоді, 

коли воно приносить радість від пізнання нового, усвідомлення власної 

причетності до відкриття світу знань. Вчитель відмовляється від авторитарної 

педагогіки та перехід до педагогіки партнерства. Ґрунтуючись на 

характеристиках поняття критичного мислення, можна визначити, що 

критично мисляча людина здатна визначати потрібну інформацію, 

розпізнавати необ'єктивні судження, відокремлювати факти  від суб'єктивної 

думки, помилкову інформацію від правильної, визначати проблему, робити 

порівняння, виявляти причинно-наслідкові зв'язки, висувати варіанти 

рішення,  передбачати наслідки, знаходити й наводити аргументи, робити 

висновки та перевіряти їх на практиці.  

Таким чином, можна зробити висновок, що питання розвитку критичного 

мислення особистості розглядається як нагальна проблема, що потребує 

вирішення.  

Ефективний педагогічний досвід - 2019 



38 

 

Основна ідея: створити таку атмосферу навчання, в якій учні спільно з 

учителем активно працюють, свідомо розмірковують над процесом навчання, 

відстежують, підтверджують, спростовують або поглибюють знання, нові ідеї, 

почуття або думки про навколишній світ. 

Реалізації ідеї: формування критичного мислення відбувається поступово, це 

результат щоденної кропіткої роботи вчителя й учня з уроку в урок. Виділити 

чіткий алгоритм дій педагога з формування критичного мислення в учнів 

неможливо. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне 

спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Основними є: 

• Час. Необхідно виділяти достатньо часу для обміну думками. 

• Дозвіл. Дозволити учням вільно розмірковувати. 

• Різноманітність. Приймати різноманітні ідеї та думки.  

• Повага. Учні і самі ставляться до своїх власних поглядів з великою 

повагою і більш серйозно сприймають сам процес мислення і його кінцевий 

результат, якщо ставлення вчителя буде таким же. 

• Відповідальність. Атмосфера, створена вчителем на уроці, сприяє 

критичному мисленню, але думати й міркувати повинні самі учні, розвивати 

впевненість у собі і розуміння цінності власних думок та ідей. 

• Цінність. Необхідно запевнити учнів, що їхні погляди мають цінність, як 

результат власного критичного аналізу.  

Висновок. Обмін поглядами в класі, де всі рівні між собою, де ведеться 

відкритий діалог, призводить до формування продуктивних ідей, концепцій, 

удосконалення власних поглядів, впливає на формування власного досвіду 

протягом усього життя.  

 Урок критичного мислення має включати в себе такі етапи (технології):  

 Виклик - формування особистого інтересу для отримання інформації. Учні 

повинні подумати та розповісти іншим (за допомогою індивідуальної, парної, 

групової роботи; спільних прогнозувань; тощо) про те, що вони знають з 

обраної теми для обговорення, так отримані раніше знання усвідомлюються і 

стають базою для засвоєння нових. Задача вчителя на цьому етапі – 
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узагальнити знання учнів, допомогти визначити «своє особисте знання» і 

основні цілі для отримання нових.  

 Осмислення - діти знайомляться з новою інформацією. При цьому вони 

повинні відслідкувати, наскільки вони оволоділи матеріалом, і записати у 

вигляді питань те, що вони не зрозуміли для того, щоб пізніше заповнити ці 

«білі плями». Після ознайомлення з інформацією кожен учень повинен 

сказати про те, які фрази, слова допомогли йому зрозуміти матеріал. 

Головний принцип етапу осмислення – надання вчителем учням права на 

індивідуальні пошуки інформації з подальшим обговоренням у групах та 

аналізом. 

 Рефлексія – учням пропонується обдумати те, що вони дізналися, та як 

включити нові поняття в свої уявлення; обговорити, як це змінило їхні 

думки, бачення, поведінку.  

Прийоми і стратегії: прийом «Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався» (ЗХД); 

прийом «Товсті» і «тонкі» питання»; прийом «Сінквейн»; прийом «Чи вірите 

ви?»; прийом «INSERT»; прийом «Фішбоун» (рибний кістяк); зведена 

таблиця: «Плюс. Мінус. Цікаво»; прийом «ПРЕС» (позиція, обгрунтування, 

підтвердження, наслідок); прийом «Ромашка питань» ( «Ромашка Блума»); 

прийом «Шість капелюхів мислення»; прийом «Есе»; прийом «Переплутані 

логічні ланцюжки»; діаграма Ейлера-Венна; концептуальні таблиці (Т-схема, 

М-схема); дискусія, дебати, прийом «Алфавіт» тощо. 

Висновки: можна стверджувати, що технологія критичного мислення  

сьогодні актуальна, має попит серед вчителів, учнів та сприяє підвищенню 

якості навчання, розвитку особистості з критичним мисленням, умінням 

свідомо опановувати знання. Учні із задоволенням беруть участь в творчих, 

інтелектуальних конкурсах, олімпіадах різного рівня. Завдяки використанню 

технології розвитку критичного мислення, формується особистість з творчими 

здібностями, інтелектом, досвідом, діяльність якої мотивується 

самовихованням, самовизначенням, самореалізацією.  
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Опис досвіду роботи вчителя англійської мови 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №54  

Харківської міської Харківської області 

Григор’євої Олени Валентинівни 

Тема: «Впровадження інтерактивних технологій на уроках 

англійської мови» 

Провідна ідея: підвищення ефективності освітнього процесу шляхом 

впровадження інтерактивних технологій на уроках англійської мови, які 

забезпечують розвиток учнів.  

Мета досвіду:  формування високоосвідченої особистості дає  

можливість реалізації дидактичної мети, також дає можливість дитині 

самовизначитись, забезпечує контроль виходу емоції, надихає та допомагає 

розвивати творчу уяву, дає  можливість росту навичок співробітництва в 

соціальному аспекті, можливість висловити свої думки. 

Завдання: формування високоосвідченої особистості, сприяти адаптації 

до соціального, професійного та культурного життя в суспільстві 

Актуальність:  забезпечує високий потенціал активності учнів на уроці; 

створює умови для розкриття їх творчих здібностей та адаптації до 

соціального, професійного та культурного життя в суспільстві; 

Новизна: запропонований досвід базується на створенні емоційно 

сприятливої атмосфери, а також забезпечення умов для самовираження, 

самореалізації, самовдосконалення; підсилює роль розвитку творчих 

здібностей учнів. 

Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з 

різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні, 

реформа середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, рекомендації Ради 

Європи вимагають суттєвих змін у підході до навчання Іноземних мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, 

професійних та екологічних контактів. Загальною стратегією є комунікативний 

підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: 
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оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і 

розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових. Кінцевою 

метою програми є розвиток здібностей та здатності учнів користуватись 

іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей. Оновлення цілей та 

змісту навчання веде за собою й оновлення освітніх технологій.    Це означає 

відмову від домінування на уроках формальних мовних вправ на користь 

діяльнісно й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати 

іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як 

основний засіб міжкультурного спілкування в процесі цього спілкування. Урок 

іноземної мови розглядається як діяльність спілкування -діалог, взаємодія - 

інтерактив. Тому інтерактивне навчання, інтерактивний урок є ефективною 

формою організації процесу навчання на англійській мові, створюючи умови 

для спілкування, для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання. 

Учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати рішення. 

Таким чином навчання англійській мові перетворюється на процес 

особистісного розвитку учня в контексті полілогу культур. 

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання 

взаємонавчання, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними 

суб'єктами навчання, розуміють що вони роблять, рефлектуючись з приводу 

того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного 

навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових 

ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної 

ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і опануванню учнями 

мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного 

спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, спілкуванні, 
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читанні та письмі в типових ситуаціях формування певного рівня 

комунікативної компетенції. 

Новий підхід до навчання спілкуванню неможливий без психологізації 

всього навчального процесу, без вирощування того, що можна назвати 

соціальним інтелектом учня, розуміючи під тим стійку, основану на специфіці 

міркувальних процесів, афективного реагування та соціального досвіду, 

здатність розуміти себе самого, а також інших людей, їх взаємовідносини та 

прогнозувати міжособиснісні події. В основі соціального інтелекту покладено 

емпатію (осягнення емоціональних станів іншої людини ), тобто здатність 

співчуття, емоціонального резонансу на хвилювання іншого. (І.Г. Дубов). 

Навчити людину спілкуванню, враховуючи й іноземне, без колективу 

неможливо: осягнення процесів пролягає через досвід особистої участі в 

спілкуванні. 

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння 

матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, 

волю (дії, практику).  

Щоб ефективно обробити інформацію, необхідно задіяти як зовнішні, так 

і внутрішні, так і внутрішні чинники. Коли ми обговорюємо проблеми з 

іншими, ставимо запитання, що їх стосуються наш мозок працює набагато 

краще. Ще краще, якщо можемо щось «зробити» з інформацією, щоб отримати 

зв'язок чи добре ми її зрозуміли. Наприклад, з цією метою можна викласти 

інформацію своїми словами, навести свої приклади, знайти зв'язок з іншими 

процесами або явищами, вже відомими раніше, передбачити деякі наслідки, 

знайти протилежності. Наш мозок повинен пов'язати те, що нам викладають, з тим, 

що ми вже знаємо і як ми міркуємо, повинен перевірити інформацію, узагальнити 

її, пояснити її комусь для того, щоб зберегти її в пам'яті. 

Однак використання лише зорової та слухової пам'яті недостатнє. Процес 

навчання - не автоматичне викладання навчального матеріалу в голову учня. Він 

потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі у цьому 

процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, 
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стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою інтерактивного 

навчання. 

 

 

Опис досвіду роботи практичного психолога  

Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад» № 156  

Кермеш Тетяни Леонідівни 
 

Тема: «Формування емоційно-вольової сфери дитини старшого дошкільного 

віку» 

Провідна ідея: 

Дошкільний вік - це період інтенсивного емоційного розвитку дитини, 

період формування її вищих емоцій. У цей час відбувається збагачення та 

насичення різноманітністю емоційного життя, що пов'язано із процесом 

наростаючого статевого дозрівання та чуттєвим впливом навколишнього 

середовища. Це той період, в який діти можуть розвинути свій емоційний 

інтелект, знайти так звані добрі емоційні звички - навички, пов'язані з 

отриманням і проявом емоційних станів, познайомитися зі способами зняття 

напруги й управління емоціями. Накопичені в цей період навички мають 

вирішальну дію на подальше життя людини.  

Актуальність: 

Базовий компонент дошкільної освіти націлює на те, що дитина 

дошкільного віку: орієнтується у назвах та специфіці проявів основних 

емоцій, розрізняє прояви кожної з них, встановлює причинно – наслідкові та 

смислові зв’язки між подіями життя, своїми переживаннями та виразом 

обличчя; вміє передавати свої почуття мімікою, жестами, словами; адекватно 

реагує на різні життєві ситуації, стримує негативні емоції, співвідносить 

характер емоційної поведінки з її наслідками за тих, хто поряд; вміє 

розрізняти моральні, інтелектуальні та естетичні почуття;  виявляє почуття 

приязні, щирості, жалю, відповідальності, безкорисливості, вдячності, 

любові у взаєминах з іншими.  
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В цьому велику роль відіграє розвиток емоційно-вольової сфери 

дитини, що включає в себе здатність розпізнавати емоції, визначати й 

виражати свої почуття, а також уміння визначати свої емоційні потреби та 

потреби іншої людини. Дитина, яка може визначити й виразити свої емоції та 

потреби, відчуває себе більш упевненою у вирішенні життєвих проблем, 

тобто набуває компетентностей.  

Новизна: 

В новій соціально-економічній ситуації формується нова педагогіка, 

спрямована на гуманізацію соціальної сфери, на збереження та укріплення 

психічного здоров’я дітей, на їхній повноцінний всебічний розвиток. У 

досвіді, як мета професійної діяльності практичного психолога ЗДО 

розглядається психологічне здоровь’я дошкільника, сформованість його 

емоційно-вольової сфери як профілактика так званих хвороб соціальної 

поведінки, соціальної дезадаптації та соціальних девіацій. 

У дошкільному віці суттєвих змін зазнає емоційно-вольова сфера дітей. 

У процесах діяльності, пізнання навколишньої дійсності і себе, спілкування 

з дорослими й однолітками дитина переживає різноманітні емоції і почуття, 

виявляє своє ставлення до того, що її оточує, що з нею відбувається. Ці 

переживання утворюють сферу емоцій і почуттів, які є формою відображення 

дійсності, наслідком задоволення або незадоволення потреб. 

 Проблема емоційно-вольової сфери у розвитку дошкільника сьогодні 

досить актуальна, саме емоційний розвиток і виховання є фундаментом, на 

якому закладається і все життя реконструюється будівля людської 

особистості. 

Життєдіяльність як дорослої людини, так і дитини перебігає у 

постійних контактах з іншими людьми, предметами та явищами 

навколишньої дійсності. До всього, що оточує людину, вона виявляє певне 

ставлення, яке проявляється у різноманітних емоціях. Це ставлення може 

бути позитивним, негативним або нейтральним. Нейтральне ставлення не 

пов'язане з виникненням емоцій. Якщо предмети, явища відповідають 
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потребам, можливостям людини, вони викликають позитивне ставлення та 

виникнення позитивних емоцій (задоволення, радості, захоплення тощо). В 

протилежному випадку виникає негативне ставлення та відповідні емоції 

(страх, образа, туга, сум, смуток, пригніченість, збентеженість, 

схвильованість тощо). Інакше кажучи, в емоціях відображаються 

переживання людини, співвідношення між бажаннями, потребами та 

можливостями їх задоволення. 

Емоції можна розглядати й відповідно до того, який стан вони 

викликають: активний чи пасивний, підвищують чи пригнічують 

життєдіяльність людний. З цього погляду емоції поділяються па дві групи — 

стенічні та астенічні. Стенічнї емоції підвищують активність, енергію, 

життєдіяльність, викликають підйом, бадьорість завдяки посиленню роботи 

серцевої системи, підвищенню артеріального тиску, темпу та глибини 

дихання. До стенічних емоцій відносяться радість, задоволення, захоплення. 

Астенічні емоції знижують активність, пригнічують життєдіяльність. Це 

туга, смуток, образа тощо. 

Емоції впливають на перебіг різних психічних процесів — сприймання, 

пам'яті, уяви, мислення, зумовлюють формування певних рис характеру 

особистості. Емоційний тон присутній уже у відчуттях, які можуть бути 

приємними та неприємними, викликати позитивні та негативні емоції. 

Процес сприймання людини, що охоплена радістю, незалежно від об'єкту 

сприймання, буде разюче відрізнятися від сприймання особи, що переживає 

сум, смуток. 

Позитивні емоції покращують процеси пам'яті, мислення. Так, 

виявлено певні закономірності зв'язку емоційних станів з інтелектуальними 

процесами: стан радості, захоплення сприяє успішному виконанню 

пізнавальних, проблемних завдань, тоді як негативні емоції, стани гальмують 

їх виконання. Позитивні емоції активізують різні види діяльності людини, 

негативні зменшують активність. 
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Вольові процеси також тісно пов'язані з емоціями. Характер 

емоційного забарвлення настрою позначається на всіх етапах вольової дії та 

підкреслюють гуманістичну спрямованість розвитку особистості такої ди-

тини, яка представлена цілим комплексом характеристик: чесність, чуйність, 

товариськість, здатність до співчуття, чутливість. 

Діти, що демонструють наведені вище особистісні якості, дійсно пе-

реживають «за всіх», сприймають чужий біль як власний, вболівають за 

інтереси іншої людини. Вони можуть заплакати від жалю до людини, тва-

рини, пташки, рослини, готові прийти на допомогу тим, хто відчуває в ній 

потребу. 

Вираженість почуття власного «я» у дошкільників полягає, перш за все, 

у підкресленому почутті власної гідності, потребі у самоствердженні. Ці діти 

завжди мають та намагаються відстояти свою позицію, прагнуть до 

самостійності, проявляють цілеспрямованість та активність у досягненні 

мети. Вони не можуть терпіти авторитарного тону, принижень та фізичних 

покарань. У відповідь на зневажливе ставлення дітей, про яких ідеться, 

ображаються, замикаються в собі, іноді плачуть, їм властива висока 

чутливість до похвали, ставлення інших людей, їм складно відмовитися від 

своїх переконань, не бути собою, грати не властиву для себе роль. 

Психологічні причини виникнення емоційних порушень в дітей: 

 - особливості емоційно-вольової сфери дитини, а саме порушення 

адекватності її реагування на вплив ззовні; 

- недолік у розвитку навичок самоконтролю поведінки. 

Дуже важливе значення має профілактика та корекція відхилень у 

емоційному розвитку дитини, бо емоційність є основною психофізіологічною 

особливістю дитячого віку. Її вікові зміни зумовлюють своєрідну поведінку 

дітей на різних етапах їх розвитку. Почуття у дошкільників стають 

глибшими, стійкішими, раціональнішими. 

Коли ми підтримуємо дітей у вираженні емоцій та вирішенні проблем і 

показуємо, що віримо в їхній успіх, це допомагає їм розвивати емоційний 
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інтелект і навички саморегуляції. Емоційний інтелект включає в себе 

здатність розпізнавати емоції, визначати й виражати свої почуття, а також 

уміння визначати свої емоційні потреби та потреби іншої людини. Дитина, 

яка може визначити й виразити свої емоції та потреби, відчуває себе більш 

упевненою у вирішенні проблем. Діти вчаться слухати й довіряти своїм 

почуттям.  

Складові емоційного інтелекту, які визначають на скільки ми вміємо 

справлятися з собою: 

- самосвідомість – знання внутрішнього стану, можливості; 

- саморегуляція – уміння справлятися з своїм внутрішнім станом; 

- мотивація – емоційні схильності, які направляють на досягнення мети; 

- емпатія – усвідомлення почуттів до інших; 

- соціальні навички. 

У наш час збільшилася кількість дітей, які відрізняються підвищеним 

занепокоєнням, невпевненістю, емоційною нестійкістю. Тому проблема 

емоційних порушень і своєчасної її корекції нині є досить актуальною. 

Заняття з формування емоційно-вольової сфери, запропоновані у 

досвіді, допомагають розвивати вміння справлятися зі своїми емоціями, бути 

співчутливими до самих себе в період хвилювань, зміцнюють психологічне 

здоров'я дітей старшого дошкільного віку. Для формування таких навичок, 

потрібен час і, звісно ж, підтримка батьків та вихователів, з якими проводитьс 

паралельна робота з психологічної просвіти. 

 

Опис досвіду роботи вчителя української мови та 

літератури Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 162  

Кучер Ольги Анатоліївни  

Тема: «Формування громадянської компетентності на уроках 

української мови та літератури через використання народознавчого матеріалу» 

ХХІ століття. Час інформаційних технологій, тому саме зараз, як ніколи 

раніше, постало питання виховання інтелектуально незалежної людини, якою 



48 

 

практично неможливо маніпулювати, людини, яка знає, як перевірити 

одержану інформацію, зробити певні висновки, приймати оптимальні 

рішення. Тому сучасна освіта повинна відповідати вимогам даного 

історичного періоду, орієнтуватися на розвиток і становлення соціального та 

професійного самовизначення особистості. Сьогодення формує риси нової 

людини, яка визначатиме рівень культури майбутнього покоління. І саме тому 

і звертаюся до формування системи компетентностей (у т. ч. і громадянської), 

прагну їх розвивати на уроках. 

Поняття та шляхи формування громадянської компетентності учнів 

проаналізовані у працях Р. Даля, В. Зікратова, Х. Мюнклера, О. Пометун, 

Е..Слабунової. У працях цих та інших учених обгрунтувано можливість 

ефективного використання міжпредметного підходу у формуванні 

громадянської компетентності. Громадянська компетентність – здатність 

учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з 

метою розвитку демократичного суспільства (Держстандарт). Слово 

«компетентний» означає, що це той, який має достатні знання в якій-небудь 

галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий, а «компетенція» – добра 

обізнаність із чим-небудь. 

Одним із найактуальніших завдань сучасної освіти і виховання в Україні 

є створення умов для формування людини-громадянина, для якої 

демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих 

можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може 

забезпечити система громадянської освіти (ГО), що має на меті підготовку 

молоді до активної участі в житті демократичного суспільства і формування її 

громадянської компетентності. 

Громадянська компетентність (ГК) – одна із ключових  компетентностей 

людини. 

Важливе завдання громадянської освіти - формування у молоді 

громадянської компетентності та розвиток демократичної культури. Базовий 
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еталон громадянської компетентності опрацьований у розробленій АПН 

України  

« Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності» в інших документах. Громадянська освіта 

визначається як інтерактивна педагогічна технологія формування 

громадянських чеснот та засвоєння технік розв’язання у мирний спосіб 

соціальних проблем, конфліктів, криз. При цьому особлива увага надається 

питанням формування громадянської компетентності школярів за 

міжпредметним принципом під час уроків , а також за допомогою розвитку 

позакласної діяльності. Адже компетентність проявляється під час діяльності 

осіб ( або у способах поведінки ) у поєднанні з цінностями, інтересами, 

устремліннями особи, метою яких є досягнення конкретного результату.  

У процесі роботи було визначено такі складові громадянської 

компетентності людини, які мають формуватися в школі: громадянські знання, 

на основі яких формуються уявлення про форми і способи життя і реалізації 

потреб й інтересів особистості в політичному, правовому, економічному, 

соціальному та культурному просторі демократичної держави взагалі, та 

української зокрема;  громадянські вміння та досвід участі в соціально-

політичному житті суспільства і практичного застосування знань;  

громадянські чесноти – норми, установки, цінності й якості, притаманні 

громадянинові демократичного суспільства.  

Представлене розуміння громадянської компетентності в цілому 

збігається з баченням цього поняття, сформульованим за результатами 

дослідження щодо ключових компетентностей у державах-членах Євросоюзу, 

яке було проведено Eurydice (Інформаційна мережа освіти в Європі). Зокрема 

у цьому документі зазначається, що громадянська компетентність є однією зі 

соціальних компетентностей й означає поінформовану й активну участь особи 

в житті суспільства, до якого вона належить як на рівні місцевої громади, так 

і державному та міжнародному рівнях. 
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Таким чином, зміст громадянської освіти, що забезпечує формування ГК 

особистості, є сукупністю громадянознавчих знань, що містять: а) 

філософсько-культурологічні та морально-етичні; б) політологічні; в) правові; 

г) економічні;  

д) соціальні;  громадянських умінь, що необхідні для ефективної 

соціалізації учня у політичній, правовій, соціальній, економічній та ін. сферах 

суспільного життя та пізнання оточуючого світу протягом життя; 

громадянських цінностей, ставлень, установок, серед яких можна виокремити 

загальнолюдські, демократичні, національні. Таке бачення змісту 

громадянської освіти дозволяє говорити про її інтегрований характер, а отже, 

необхідність реалізації цього змісту на уроках української мови та літератури 

через використання народознавчого матеріалу методами, що сприяють 

формуванню ГК учнів: кооперативне навчання, малі групи, проектна 

діяльність й аналіз життєвих ситуацій, рольові та імітаційні ігри, дискусії, 

дебати, учнівські портфоліо та ін. 

поведінкової складових ГК. 

Забезпечити розвиток громадянської компетентності, громадянських 

цінностей і орієнтирів особистості, а також формувати відповідні знання, 

уміння, навички та ставлення, які є умовою ефективної та відповідальної 

участі громадян у житті суспільства, покликані різні предмети, зокрема і мова 

та література.  

Вважаю, що одним із «способів»  формування ГК є розвиток критичного 

мислення. 

Розвивати критичне мислення  можна і в процесі читання художніх 

творів. «Критичне читання» - це опрацювання тексту, коли учні не читають 

текст механічно, а застосовують під час читання мисленнєві операції високого 

рівня, що дозволяє сформувати власну обгрунтовану думку щодо інформації; 

критичне читання – це найважливіша складова формування і розвитку 

компетентного учня.  Спочатку застосовується узагальнена схема аналізу: хто 

автор тексту? Коли було написано твір? Де відбуваються події? Які факти 
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наведені в тексті? У процесі навчання критичному мисленню потрібно 

розвивати соціально-критичну грамотність дітей, вміння міркувати над 

прочитаним. Моє завдання як учителя не оцінити знання учнем тексту, а 

навчити розуміти, робити власні висновки, тому я прагну, щоб  при прочитанні 

виникали свої запитання, на які немає однозначних відповідей, на які треба і 

можна шукати відповіді, причому багато днів, місяців, років. Таким чином 

розвивається інтелектуальна зацікавленість учнів. Прикладом є вивчення 

оповідання О. П. Стороженка «Скарб» (2 год.). Завдання уроків – ознайомити 

із життєвим і творчим шляхом письменника, визначити зв’язок малої прози з 

фольклором; розкрити морально-етичні проблеми оповідання, значення 

скарбу як узагальненого образу щастя; спонукати до роздумів про сенс 

людського життя, про щастя. Для мотивації навчальної діяльності використала 

аудіозаписи, відео(мультимедійний проектор), звучання музики наживо (гра 

на бандурі), а також рольову гру. Під час аналізу тексту спонукала до роздумів, 

що сподобалось, а що - ні, чому; що дізналися про головного героя. Діти, 

відповідаючи, зачитували цитати. Робота в групах передбачала розгляд лінії 

життя, заповнення таблички: немовля-хлопчик-парубок-чоловік. Також учні 

відшукали елементи фольклору у творі - прислів’я, приказки, зв’язок із 

казкою. Робота в групах дітям до вподоби: скласти словесний портрет героя і 

виступити від першої особи (зовнішність, характер, думки). Особливо, 

вважаю, запам’яталися роздуми про щастя (складання асоціативного куща) та 

використання методу «мікрофон», коли кожен точно, лаконічно відповідав, 

чому щастя асоціюється саме з цим поняттям і чи ви щасливі. Домашнім 

завданням для учнів було скласти і записати в зошити твір-мініатюру «Мій 

скарб», що дало можливість висловити свої думки, подумати про сенс життя, 

про щастя. 

Вважаю, за виховний момент на таких уроках говорити зайве, бо навіть 

найслабший учень прагне висловлюватися правильно, бути уважним, щоб не 

осоромитися. Це треба врахувати під час підготовки до уроку і, якщо 

необхідно, прослухати кілька разів перекази учнів, у яких погане усне, а, отже, 
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і писемне мовлення. Заспокоюю їх, скорочую текст, складні вислови замінюю 

на простіші. Тоді діти отримують естетичне і моральне задоволення від свого 

успіху. Таким чином здійснюється індивідуальний підхід до кожної дитини. 

Отже, формування ГК – це постійна щоденна праця. 

 

 

Опис досвіду роботи вчителя історії і правознавства 

 Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162  

Посохової Наталії Миколаївни  

 

Тема: «Формування історичних компетентностей учнів 

через використання стратегій критичного мислення».  

Актуальність досвіду. У ХХІ столітті на зміну індустріальному суспільству 

прийшло постіндустріальне, яке ще називають «епохою інформації». Часи 

універсального пізнання відійшли у вічність і на цей доконаний факт має 

реагувати й сучасна методика викладання історії Тому сьогодні особливої  

актуальності набуває навчання і виховання критично мислячої особистості 

здатної. Технологія критичного мислення:  

Звертає особливу увагу на розвиток мотивації, компетенцій та впевненості 

учнів у собі. 

-Орієнтується на особистість учня з урахуванням сучасних вимог життя.  

-Створює передумови для навчання  протягом життя. 

Навіщо нам потрібно критичне мислення? Зміст історичної освіти в 

оновлених програмах виступає не як самоціль, а як інструмент для досягнення 

результатів, що забезпечують формування життєво важливих навичок. При 

організації навчальної діяльності вчитель має дбати насамперед про розвиток 

історичного мислення учнів. Вимоги щодо знання фактологічного матеріалу 

повинно бути підпорядковано формуванню низки життєво важливих 

компетенцій. Мета шкільної історії не подати ідеальну інформацію про 

історію, а у першу чергу навчити учнів критично мислити.  

Одним із шляхів, за допомогою якого можна підвести учнів до 

самостійного розмірковування про історію, пізнавати світ навколо себе, 
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стежити за подіями і викладати їх з альтернативної точки зору є використання 

технологій критичного мислення. У вчителя історії є великі можливості для 

того, щоб виробити в учнів ці навички і вміння  

Мета вчителя історії пробудити національну і духовну свідомість 

дитини, виховати людину, яка вміє самостійно мислити, яка зможе зробити 

свій внесок у розвиток суспільства і держави і буде озброєна необхідними для 

цього знаннями та вміннями. Щоб досягти цієї мети, треба виховувати творчу, 

критично мислячу особистість. Саме цим вирізняються завдання освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства та держави. 

Яке навчання є успішним? Коли учні мають сталу внутрішню мотивацію 

до вивчення предмета. Успішність навчання є найгострішою проблемою 

сучасної школи.  

Як же заохотити учнів до набування знань, розвитку пізнавальних вмінь 

та навичок?  

Одним із найважливіших засобів формування активної творчої 

особистості є включення учня в процес здобування знань, їх народження 

заново. 

До критичного типу мислення ми приходимо при вирішенні задач, 

формулюванні висновків, оцінці і прийнятті рішень. Критичне мислення 

починається з постановки запитання, визначення проблеми, аналізу 

інформації, знаходження шляхів вирішення проблеми і, нарешті, прийняття 

рішення (висновків). 

Як планувати урок? Основні стратегії критичного мислення на різних 

етапах уроку. Свої уроки, на яких я застосовую стратегії критичного 

мислення, я будую по методичній системі АЗР.  

1 етап: Актуалізація (Виклик) - на цьому етапі визначається рівень знань, 

обмірковується тема, тобто згадується все, що вже звісно. Ще одним 

ключовим моментом етапу актуалізації є внутрішня мотивація. Визначення 

мети навчання є головним моментом якісного навчання.  
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2 етап: Засвоєння нових знань (Осмислення) - метою цього етапу є перевірка 

свого розуміння при зіткненні з новою інформацією (об’єднання нової з вже 

відомою).  

3 етап: Рефлексія - міркування, як проходив процес придбання нових знань, як 

нові знання «прирощуються» до вже відомих, і яку цінність має придбана 

інформація або нова точка зору. Рефлексія починається, як правило, як 

індивідуальний процес і закінчується спільним обговоренням. 

На кожному етапі можливо використовувати безліч стратегій 

критичного мислення, але методично правильно використовувати дві-три 

стратегії на уроці. Перелік найбільш вживаних технік, це:  

- «асоціативний кущ»;  

- діаграма Ейлера-Венна;  

- почергове опитування (Плеха);  

- створення графічних організаторів;  

- написання твору-ессе;  

- інтерактивна система «INSERT» (помітки для оптимізації методики 

інтерактивного читання);  

- метод гірлянди запитань (тезаурус Буша);  

- сенкан; 

- метод логічного мислення «ПОПН»  

Всі ці стратегії я використовую разом з інтерактивними методиками. 

Критичне мислення є відпрацьованою та активною інтерпретацією, оцінкою 

спостережень, комунікації, інформації та аргументації.  

Основні принципи теорії когнітивного вивчення матеріалу:  

- учні мають активно працювати над усвідомленням набутого досвіду;  

- розвиток учнів залежить від набутих знань;  

- учні конструюють розуміння, а не запам’ятовування;  

- навчання - це вдосконалення розумових здібностей учнів, що формує 

здатність до інваріативної (різноманітної) поведінки.                                                                     
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Найкращим видом навчальної діяльності, у якій формуються навички 

критичного мислення, є письмова робота. Письмова робота містить у собі 

пошук рішення якоїсь проблеми й пропонує знайдену відповідь читачам. Крім 

того, вона носить соціальний характер, тому що той, хто пише завжди 

орієнтується на читача. Для учнів написання - важка, точніше, найважча 

частина навчального процесу. Однак воно водночас і найбільш ефективний 

засіб навчання критичному мисленню. 

Процес формування критичного мислення учнів на уроках історії 

популярно відображає метод Едварда де Боно «Шість вдумливих 

капелюшків».  

Вчений пропонує використати для визначення розумових операцій уявні 

кольорові капелюшки. Надіваючи черговий кольоровий капелюшок, насправді 

ми готуємося застосувати певну розумову навичку: перш ніж зробити якісь 

висновки, необхідно проаналізувати факти, події. А їх нам надає мислення в 

білому капелюшку. Нам необхідно відмітити позитивні й негативні сторони 

явища, ми використовуємо жовтий та чорний капелюшок. Нам необхідно 

підвести підсумки, потрібен синій капелюшок. Якщо ж ми хочемо, щоб учень 

виказав своє відношення до події, особи, ми пропонуємо йому мислити за 

принципом червоного капелюшка. А якщо необхідно висунути власні 

пропозиції, то ми пропонуємо мислення в зеленому капелюшку.  

Я зможу сказати, що мої учні вміють критично мислити коли вони:  

-починають обговорювати матеріал та ставити запитання регулярно;  

-починають зв’язувати зміст з власним досвідом;  

-починають думати виходячи за рамки звичайного мислення. 

Використовуючи стратегії критичного мислення, я допомагаю учням:  

-розвивати позитивне відношення до навчання; створювати сприятливу 

 атмосферу у класі;  

-забезпечити гарні відносини з кожним учнем в класі; розвинути їхні 

 можливості, користуватися їхніми власними стратегіями;  

-зрозуміти завдання та його вимоги;  
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-зрозуміти процес навчання.                                                                                 

Таким чином, розвиток критичного мислення стає більш актуальним у світлі 

вимог Концепції «Нової української школи».   

Технологія критичного мислення вчить досліджувати реальні проблеми та 

ситуації, оцінювати, приймати рішення; презентувати власну інтерпретацію 

історичних подій, явищ, процесів; застосовувати набуті знання в практичній 

діяльності, в різних нестандартних ситуаціях; вчить ефективній інтелектуальній 

діяльності.  

Сприяє вихованню активних, вільно мислячих, відповідальних особистостей. 

 

Опис досвіду роботи вчителя англійської мови 

 Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162  

Семеняги Олени Миколаївни 

Тема: «Застосування технології «ситуації успіху» для 

формування іншомовної комунікативної компетентності учнів 

середньої та старшої школи» 

У будь-якій людині можуть розквітнути 

сотні несподіваних талантів і здібностей, якщо 

їй надати для цього можливості.                         

                                                                Лессінг 

 За концепцією Нової української школи, найбільш успішними на ринку 

праці в найближчий перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в 

команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими 

сучасними вміннями. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними 

орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для 

успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. 

 Саме тому, на мою думку технологія “ситуація успіху” є однією із 

найкращих способів формування сучасної молодої людини.  

 Мета роботи - створення умов навчання, за яких кожен учень відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність, впевненість у собі та у своєму 

майбутньому та навчити учнів розвивати себе як особистість, здатну робити 
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вибір і контролювати своє життя, планувати своє подальше навчання та 

розвиток, брати на себе відповідальність за свої дії. 

  Провідна ідя є створення умов, спрямованих на розкриття і розвиток 

здібностей школяра, його позитивну самореалізацію, підготовку учнів до 

виконання різних соціальних ролей та формування вміння змінювати самого 

себе  і своє буття. 

Новизна полягає в тому, що “Ситуація успіху” безпосередньо пов'язана 

з ідеєю впровадження Нової української школи, бо дає змогу створити 

цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється 

можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої 

особистості, так і колективу в цілому.  

 Практична значущість роботи є в орієнтуванні на особистість учня з 

урахуванням сучасних вимог життя; зміщенні акценту з накопичення знань на 

формування і розвиток в учнів здатності до практичних дій у конкретних 

ситуаціях; у створенні можливості відчути радість від праці та від успіху у 

навчанні та у формуванні почуттів власної гідності та впевненості учнів у собі. 

Вже десять років я працюю над впровадженням цієї технології на моїх 

уроках англійської мови. Дивлячись на своїх 10-ти класників, я згадую тих 

першокласників, які раділи святу Christmas та ABC party, раділи першій 

перемозі у конкурсі Гринвіч у другому класі. Особливо запам’яталися успішне 

складання Оксфордського та Кембриджського тестів Young Learners: Staters, 

Movers, Flyers, екзаменів KET та PET та урочисте вручення сертифікатів цих 

екзаменів. Літні мовні табори, демонстраційні уроки методистів видавництва 

Pearson у п’ятому та восьмому класі, участь у конкурсах та програмах 

Aspiration, Flex, Studex, перемоги на районних та обласних олімпіадах. Все це 

стало першими сходинками до успіху моїх учнів. На свої уроках намагаюсь 

використовувати всі можливості для створення “Ситуація успіху”, бо вважаю 

це необхідною складовою формування мотивації до вивчення іноземної мови, 

формування успішної особистості, яка у свої шістнадцять років є впевненим 

користувачем англійської мови, має змогу підтримувати зв’язки з підлітками 
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та дорослими людьми зі всього світу, завдяки інтернету та численним 

соціальним мережам. 

Вважаю, що саме формування такої впевненої в собі успішної 

особистості є головним завданням у роботі вчителя, адже, незважаючи на 

низьку заробітну плату та знецінення поняття “вчитель” у суспільстві, чимало 

моїх колег продовжують наполегливо та натхненно працювати, бо вчитель – 

це, перш за все, покликання, внутрішня потреба нести добро, бажання 

передавати свій досвід і надихати дітей на віру в краще, щасливе буття.  

Що ж це таке ситуація успіху? 

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення 

наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи. 

Використання ситуації успіху має сприяти підвищенню робочого 

тонусу, збільшенню продуктивності навчальної роботи, а також допомогти 

учням усвідомити себе повноцінною особистістю і, відповідно, забезпечити 

успіх у навчанні. 

Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей 

результат як успіх. 

Переживання успіху навіює людині впевненість у власних силах, 

з'являється бажання знову досягти хороших результатів, виникає відчуття 

внутрішнього благополуччя, що, у свою чергу, покращує ставлення до 

навколишнього світу. 

Створюючи ситуацію успіху на етапі організації навчальної діяльності, 

слід пам’ятати кілька основних правил: 

 у кожній дитині є задатки, які можуть розвинутися у здібності. Побачити їх, 

відчути, розвити – це справа педагога; 

 ставлення до дитини як до рівної, як до себе, спілкування, що повністю 

виключає грубість, різкість, образливий тон, має стати обов’язковою нормою 

всієї педагогічної діяльності; 

 чим більше напрямків діяльності, в яких бере участь дитина, тим більше в неї 

можливостей знайти себе; 
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 кількість і різноманітність ситуацій і обставин, в тому числі і штучно 

створених, у які може потрапити дитина, визначають шляхи її сьогодення і 

віддаленого інтересу та можливі шляхи успіху. 

Але у успіху можуть бути і негативні наслідки: коли успіху було 

досягнуто без значних зусиль – це призводить до завищеної оцінки своїх 

можливостей; коли успіх не оцінюється належним чином (особливо батьками) 

знижується його значимість. Таким прикладом може стати фраза батьків: 

«Краще б ти приніс дванадцять з математики, ніж з музики». – саме так 

формується негативне ставлення до навчального процесу. 

З ситуацією успіху безпосередньо пов’язане мовне портфоліо, основою 

якого є шкала самооцінювання Я МОЖУ… Це прямий психолого-

педагогічний прийом, що називається ЕФЕКТ НАВІЮВАННЯ або ЕФЕКТ 

РОЗЕНТАЛЯ: «Ти це можеш», «Тобі це вдається» тощо. В портфоліо учні 

демонструють свої досягнення у вивченні іноземної мови: грамоти, проекти, 

найкращі твори та свої творчі роботи. Переглядаючи свої роботи, вони бачать 

свій прогрес у навчанні та розуміють, що всього можна досягти, відчувають 

свою успішність та отримують впевненість у собі та у своїх силах, набувають 

навичок самоаналізу та починають розуміти необхідність самовдосконалення. 

Якщо педагог буде переконувати учнів у реальності успіху, то успіх прийде. 

 Особливої уваги заслуговує прийом ЕМОЦІЙНЕ ПОГЛАДЖУВАННЯ, 

що полягає у констатації будь-якого факту успіху, прищеплювання дитини 

віри в себе, відкритість учителя для довіри і співчування. На уроках 

англійської мови це перш за все виконання проектів та їх презентація, виступи 

перед батьками під час тематичних тижнів.  

 Для підвищення мотивації до вивчення іноземної мови застосовую 

прийом ВНЕСЕННЯ МОТИВУ, який показує дитині заради чого та кого 

здійснюється ця діяльність, кому буде добре після виконання, наприклад: ”Без 

твоєї допомоги твоїм друзям не впоратись…” тощо. 

 На своїх уроках я також застосовую прийом АВАНСУВАННЯ 

УСПІШНОГО РЕЗУЛЬТАТУ, який переконує дитину у своїх силах і 
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можливостях: “У тебе обов’язково вийде”, “Я навіть не сумніваюсь у 

позитивному результаті”.  

 Особливу увагу приділяю прийому ПЕРСОНАЛЬНА ВИНЯТКОВІСТЬ, 

який визначає важливість зусиль дитини в діяльності, що здійснюється або 

буде здійснюватися, наприклад: “Тільки ти міг би…”, “Тільки тобі я можу 

доручити…” та інші. 

 Прийом ВИСОКА ОЦІНКА ДЕТАЛІ використовую при проведені 

рефлексії уроку: ”Найбільше мені сподобалось у твоїй роботі…”, “Найбільше 

тобі вдалося…”. 

Отже, ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей 

результат як успіх. Усвідомлення ситуації успіху самим учнем, розуміння її 

значимості виникає у школяра після здолання своєї боязкості, невміння, 

незнання, психологічного враження та інших видів труднощів. Завдання 

вчителя – допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість 

від здолання труднощів та дати зрозуміти, що успіху завжди можна досягти. 

 

Опис досвіду роботи вчителя англійської мови 

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162  

Стом Ольги Юріївни 

 

Учитель повинен йти в 

ногу із сучасністю, 

пройматися й надихатися 

силами, 

що пробудилися в ній! 

А. Дістервег  

Тема досвіду: «Розвиток пізнавального інтересу учнів шляхом 

використання інноваційних технологій на уроках англійської мови». 

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує 

своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед 

собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому 

особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до 

творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні 
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проблеми власної життєдіяльності. Великого значення в організації та 

удосконаленні навчального процесу на уроках іноземної мови посідає 

впровадження інноваційних технологій. 

Актуальність досвіду: Реалії сьогодення вимагають від вчителів 

середньої школи пошуку нових ефективних форм і методів навчання, які б 

відповідали сучасним вимогам освіти. Одним з найбільш перспективних 

шляхів удосконалення навчального процесу є впровадження інноваційних 

технологій навчання.  

Мета досвіду: максимальне залучення учня до вивчення іноземної мови 

впродовж усього часу навчання, створення умов для реалізації його 

можливостей та творчих здібностей. 

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Предмет дослідження: інноваційні методи роботи з учнями на уроках 

англійської мови у школі з метою підвищення рівня мотивації учнів. 

Практичне значення досвіду полягає у можливості його впровадження 

у систему роботи вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

 Новизна педагогічного досвіду полягає в тому, що інноваційні 

технології сприяють посиленню навчальної мотивації вивчення англійської 

мови й удосконалюванню знань учнів.  

Матеріали досвіду апробовані на уроках англійської мови протягом 

2015–2018 років на базі ХСШ №162. 

 Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі оволодіння 

знаннями я шукала більш ефективні форми, методи і засоби навчання. При 

плануванні своїх уроків я враховую те, що будь-який метод навчання має 

забезпечувати: активну участь учнів у процесі навчання; встановлення 

зворотного зв’язку в системі « педагог – учень»; можливість застосування 

набутих навичок і знань в реальному житті; розвиток цільових навичок 

поведінки (самостійної творчої діяльності); мотивацію учнів до підвищення 
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ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях; можливість 

отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях. 

У процесі навчання найбільш доцільно використовувати ті методи, при 

яких: в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці; учні 

прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку; 

відпрацьовують моделі поведінки, необхідні для успішної  професійної чи 

підприємницької діяльності.  

 Застосовую інтерактивні методи навчання, які передбачають 

фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні 

результати можна отримати під час організації роботи учнів малими групами. 

При організації інтерактивного навчання необхідно дотримуватися правил: у 

роботу повинні бути залучені всі учні; активна участь учнів у роботі повинна 

заохочуватися; учні мають самостійно розробити та виконувати правила 

роботи у малих группах; навчальна аудиторія має бути підготовлена до роботи 

у малих групах. Практика показала, що при використанні на уроках 

інтерактивних методів навчання учні запам’ятовують матеріал майже 

повністю. Навчання у малих групах сприяє розвитку комунікабельності, 

співробітництву, інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови 

виховують особистість і готують її до реального життя. Застосовую такі  

прийоми: «Морський бій», «Мозковий штурм», «Мікрофон»,«Асоціативний 

кущ». 

Щоб навчити своїх учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, 

вдосконалювати навички і культуру міжособистісного співробітництва на 

уроках англійської мови я вважаю доцільним використовувати метод 

проектів. Використовуючи проектну методику на практиці впевнилася , що 

вона втілює всі найкращі ідеї сучасної методики викладання: різноманітність, 

проблемність, навчання із задоволенням. Досвід реалізації проектних робіт 

показує, що з кожним наступним разом зацікавленість дітей збільшується, 

вони ретельніше готуються до уроку з проектним завданням. Зазвичай, це 



63 

 

підсумковий урок з вивченої теми, тому учні намагаються продемонструвати 

все, чого досягли протягом вивченої теми.  

Виховання здорової людини, охорона її здоров’я є однією із основних 

проблем сучасного навчального закладу. Тому вважаю необхідним 

використання здоров’я зберігаючих технологій. А саме зарядок - релаксацій.  

Мета – зняти напругу, дати учням невеличкий відпочинок, викликати 

позитивні емоції, гарний настрій, що веде до кращого засвоєння матеріалу. 

Види релаксації можуть бути різного роду: рухи, ігри, співи, 

фізкультхвилинки. Релаксація повинна звільняти учня на деякий час від 

розумового напруження.  

Результат:учні стають більш активними, їх увага активізується, з’яв-

ляється зацікавленість в подальшому засвоєнні знань. 

Головна задача вчителя сприяти виникненню бажання вчитися. Саме цю 

проблему допомагають вирішити навчальні комп’ютерні технології. Кожен 

учень, задіяний у навчанні з використанням комп’ютерних й інтерактивних 

технологій, завжди має можливість для самостійності та творчого підходу у 

виборі способів пошуку інформації відповідно до рівня підготовки та своєї 

мовленнєвої компетенції. Важливим засобом інноваційного навчання є також 

використання мультимедійного комплексу (МК) у складі інтерактивної 

дошки, персонального комп’ютера й мультимедійного проектора. Вважаю, що 

використання МК на уроках англійської мови дозволяє активно залучати 

учнів у навчальний процес, збільшує мотивацію навчання, стимулює творчу 

активність й сприяє розвитку особистості дитини. 

Метод ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під 

час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру 

(ігрове моделювання явищ,"проживання" ситуації). З метою активного 

засвоєння знань треба перетворити заучування матеріалу на захопливу гру. 

Доцільно комбінувати різні види ігрових вправ: рольові ігри (як засіб 

соціалізації дитини), пізнавально-художні дидактичні ігри, рухливі 

дидактичні ігри з інтелектуальним навантаженням (гра з м'ячем, гра-
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пантоміма), ігри-драматизації змісту пісень, віршів, сюжетів тексту 

підручника, над яким працюють учні, тощо; лексичні та граматичні ігри з 

елементами змагання ; ігри-змагання. 

Наявність високого рівня мотивації; створення атмосфера 

співробітництва; осмислене опрацювання навчального матеріалу; розвиток 

навичок аудіювання, читання, письма та мовлення; забезпечується розвиток та 

саморозвиток творчої особистості. 

Результати моїх учнів: щороку учні беруть участь у Всеукраїнських 

конкурсах з англійської мови (Грінвіч, Puzzle) та мають високі результати; 

переможці районних та обласних  олімпіад (Бабуріна Діана 2014, 2015, 2016; 

Сюлєва Марія 2015, 2016; Бондар Юлія 2015, 2016); успішно складено ЗНО 

2016, четверо моїх випускників продовжили вивчення англійської мови у 

вищих навчальних закладах і здобувають професії пов’язані з англійською 

мовою. Щорічно мої учні успішно складають міжнародні іспити і отримують 

високі результати. У жовтні 2017 року учні 5-В класу брали участь у конкурсі  

«Привіт з мого рідного міста» від видавництва Pearson і отримали грамоту та 

можливість спілкування з автором підручника, за яким навчалися. 

Протягом всього періоду педагогічної діяльності я удосконалюю свій 

стиль роботи, форми і методи викладання іноземної мови у школі. Беру 

активну участь у роботі шкільного та районного методичного об’єднання, 

відвідую семінари, уроки колег. З задоволенням ділюся власним досвідом: 

провела майстер клас на Міжнародній  конференції ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

(лютий 2016, “Сучасні підходи до навчання іноземної мови ”); була ведучою 
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Вважаю, що саме на уроках іноземної мови вчитель формує в учнів 

уміння і навички іншомовного спілкування, які  забезпечать випускників  

можливістю  продовжити навчання або працевлаштуватися за кордоном і 

будуть сприяти в певній мірі розширенню міжнародних зв’язків нашої 

держави і її входження у світовий освітній простір. На мою думку, головне для 

вчителя – не боятися використовувати нові прийоми та методи, 

використовувати їх регулярно, постійно поповнювати свій досвід новими 

прийомами, методами та структурами, тоді навчання буде цікавим, а головне 

– результативним. 

 

Опис досвіду роботи вчителя математики 

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162  

Маланової Ірини Павлівни 

 

Освіта, що не вчить успішно жити в сучасному світі, 

 не має жодної цінності  

Р.Кіосакі 

Тема: «Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання 

елементів критичного мислення» 

Життя висуває суспільний запит на виховання творчої особистості, 

здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати 

ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, аргументувати власну думку, 

бути толерантними. 

Навчання сьогодні - це процес становлення особистості, здатної до 

самоосвіти, тобто особистості, яка вміє використовувати набутті знання для 

творчого розв'язання проблем, критично мислити, прагне реалізувати себе, 

змінити  на краще своє життя та життя держави.  

Пізнавальна активність школяра – це риса людини, яка виявляється в 

прагненні до самостійної діяльності та живому участі в усьому. Основою 

пізнавальної активності, її внутрішніми стимулами виступають пізнавальні 

потреби, тобто потреби в набутті нових знань, у поглибленні тих, що вже 

набуті, в тому, щоб досягти духовну культуру суспільства, потреби в 
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самовиявленні. Проблема формування пізнавальних потреб знайшла глибоке 

обґрунтування в працях психологів (Б. Г. Анан’єв, Л. І. Божович, М. Ф. 

Добрині ), педагогів ( М. О. Данилов, В. С. Ільїн, Ю. В. Шаров). 

Залишається актуальним твердження американського мислителя Джона 

Дьюї, що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не просто в наданні 

інформації учням, а в тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення, 

оскільки сучасна освіта повинна забезпечувати той спосіб мислення, що дає 

змогу оцінювати нові обставини та формувати стратегію подоланні проблем, 

які можуть виникнути.  

Технологія критичного мислення - це педагогічна система, спрямована на 

формування в учнів аналітичного мислення, оскільки критичне мислення 

допомагає учням навчатися через те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо на смак, 

нюхаємо, до чого торкаємося, що робимо. Воно допомагає вдумливо читати, 

висловлювати свої думки і в голос, і на папері. Воно формує самооцінку й 

самоповагу, вчить самостійно міркувати, адже ж ще Конфуцій стверджував: 

"Навчання без мислення - марна праця".  

Розробці технології розвитку критичного мислення присвятили свої 

наукові дослідження такі видатні вчені як Л. Брунер, Д. Вертч, Л. Виготський, 

Дж. Дьюї, М. Коул. В Україні вперше проблема розвитку критичного 

мислення була піднята харківським дослідником О. Тягло, її також 

досліджували українські вчені О. Бєлкіна, М. Красовицький, Ю. Стежко. 

Саме це і обумовило вибору актуальності роботи над розвитком 

пізнавальної активності учнів шляхом використання елементів критичного 

мислення. 

Провідна ідея є підвищення учнівської активності шляхом впровадження 

стратегій критичного читання, які забезпечують продуктивний обмін 

думками, відкритість новим ідеям і знанням, пошук і прийняття оптимальних 

рішень  
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Новизна полягає у тому, що запропонований досвід показує, що завдяки 

активізації пізнавальної діяльності учнів залежить свідоме і міцне здобуття 

знань, перетворення знань у переконання, розвиток інтересу до освітньої 

діяльності, самостійність думки та їх практичних дій, гнучкість, ініціативність. 

Бути лідерами, а також створювати нове та корисне. Що саме забезпечує 

потреби 21століття. 

Практична значущість досвіду є забезпечення високого потенціалу 

активності учнів на уроці; створення умов для розкриття їх творчих здібностей 

та адаптації до соціального, професійного та культурного життя в суспільстві. 

Працюючи за технологією розвитку критичного мислення намагаюся 

створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються 

унікальні  здібності властиві кожній дитині. Прагну, щоб учні на уроках і у 

позакласній роботі спілкувалися, думали і творили, щоб перебування у школі 

було радісним процесом самопізнання й саморозвитку.  

Таким чином, розвиток критичного мислення учнів на уроках та в 

позакласній роботі сприяє підвищенню ефективності навчання учнів. Зокрема 

у них формується власна точка зору, здобувається вміння впевнено вести 

дискусії та приймати виважені рішення, самостійно здобувати знання та 

орієнтуватися у великому інформаційному просторі, вчитись відкрито 

спілкуватися, логічно мислити та аргументувати.  

Є певні труднощі щодо використання запропонованої організації 

навчально-виховного процесу масово, тому що обов’язковим є врахування 

психологічного настрою учнів, умов і рівня успішності даного класу, здатності 

до самостійної роботи тощо. Уроки з використанням прийомів з розвитку 

критичного мислення вимагають багато часу для підготовки, концентрації 

уваги, чіткої мети. 

Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної 

наполегливої роботи вчителя і учня, з уроку в урок, з року в рік. Тільки за таких 

умов стратегія критичного мислення сприйматиметься як перспектива 

самореалізації особистості в умовах демократичного суспільства. 
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«Формування життєвих компетентностей учнів через підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу в умовах реформування 

іншомовної освіти» 

Зінченко Оксана Олександрівна, 

заступник директора з НВР  

ХСШ № 162 

Центральне місце у системі освіти належить середній школі. Світогляд 

закладається саме в школі. Формується особистість, її громадянська позиція та 

професійні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися 

впродовж життя. Потужну державу і конкурентну економіку забезпечать 

освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, 

здатні до інновацій. Тому робота педагогічного колективу Харківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради 

Харківської області орієнтована на виховання творчої особистості, яка гнучко 

адаптується в життєвих ситуаціях, здатна самостійно та критично мислити, 

грамотно працювати з інформацією, генерувати нові ідеї, бути 

комунікабельними, контактними у різних соціальних середовищах. І, головне, 

на створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального і духовного 

розвитку дитини. В сучасному складному світі недостатньо дати дитині лише 

знання. Ще необхідно навчити користуватися ними.  

 Пріоритетним напрямом роботи Харківської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області – є пошуки 

інноваційних технологій, їх впровадження, формування та розвиток життєвих 

компетентностей учнів при навчання англійської мови.  

Актуальність досвіду визначається вимогами сьогодення. Ключовим 

для сучасної освіти стає необхідність становлення компетентної особистості, 

що передбачає формування у школярів здатностей учитися, мислити і діяти 

самостійно,  робити власний вибір і нести за нього відповідальність. 

Компетентнісно-спрямований підхід забезпечує використання знання як 

Із досвіду роботи колективів 
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інструменту розв’язання життєвих проблем, що допоможе молодій людині 

успішно долати життєві перешкоди та отримувати бажані результати. Тому 

існує необхідність в удосконаленні існуючих педагогічних систем та 

психологічних підходів до формування компетентних особистостей, розвитку 

творчості учнів, знаходження нових засобів підвищення якості та 

інтенсивності навчально-виховного процесу. 

 Мета досвіду: дослідження педагогічних умов формування в учнів 

життєвих компетентностей, які забезпечують входження особистості в інший 

соціум і сприятимуть її соціалізації в новому для неї суспільстві. 

Для досягнення мети було поставлено ряд завдань: 

1. Розкрити сутність життєвих компетентностей.  

2. Створити умови для формування життєвих компетентностей шляхом 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

3. Дослідити шляхи формування компетентної особистості. 

4. Створити необхідні умови для самореалізації особистості вчителя й 

учня. 

5. Сформувати потребу в самопізнанні, самореалізації та 

самовдосконаленні учнів. 

6. Виховати свідому особистість з громадською позицією, здатну до 

толерантності у спілкуванні, готову до професійного самовизначення 

конкретного місця в житті. 

7. Сприяти успішній лінгвістичній підготовці здібних і обдарованих учнів. 

Об’єкт дослідження – процес формування життєвих компетентностей. 

Предмет дослідження –підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в умовах реформування іншомовної освіти. 

Для розв’язання поставлених завдань було використано наступні методи 

дослідження: 

- Теоретичні (аналіз, систематизація, узагальнення теоретичних даних). 

- Емпіричні ( анкетування, спостереження, аналіз результатів діяльності, 

усне опитування). 
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Новизна досвіду полягає у створенні ефективного процесу навчання та 

виховання самодостатньої, з потужним духовним потенціалом людини, 

здатної самостійно здійснювати життєвий вибір. Вважаємо, що змістовим та 

організаційним наповненням системи формування життєвих компетентностей 

учнів повинні бути такі методи та технології навчання, які в центр ставлять 

самостійну діяльність учня, розвивають критичне мислення та творчі 

здібності. 

Результативність – практичне використання іноземної мови в процесі 

іншомовного спілкування, участь у міжнародних програмах і проектах, 

отримання міжнародних стипендій. 

Перспективність – доступність досвіду для творчого наслідування 

вчителів англійської мови, створення оригінальних, практичних розробок 

уроків і позакласних заходів з використанням інноваційних технологій. 

Очікувані результати – формування соціально адаптованої, компетентної 

особистості, яка самостійно реалізує свої потреби іншомовної комунікації. 

Багаторічна робота з впровадження інноваційних технологій забезпечує 

отримання дієвих результатів.  А успіх для педагогічного колективу – це наші 

учні. Випускник ХСШ № 162 - це людина з високим рівнем науково-

практичної підготовки, яка має стійкі навички самостійно здобувати знання, 

спрямована на відродження й утвердження національної культури і науки. Це 

соціально зріла, творча особистість, патріот своєї держави, готовий до 

трудової діяльності, відповідальний за свої дії, за долю суспільства і людства, 

здатний творити свій життєвий проект і життя держави.  

 Головне, на що спрямовує свої орієнтири ХСШ № 162 - це модернізація 

освітнього простору закладу. Інноваційні технології дійсно мають суттєвий 

потенціал, реалізацію якого можна безпосередньо пов’язати з формуванням 

життєвих компетентностей учнів, завданням, яке по праву визнається 

найвідповідальнішим у роботі вчителя, бо торкається життєвих умінь учнів, їх 

пристосованості до життя і, зрештою, їх долі. 
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 Результатом успішної роботи вчителів англійської мови ХСШ №162 з 

формування життєвих компетентностей є високі оцінки при проходженні 

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, перемоги на 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах, перші успішні кроки наукової 

діяльності, отримання міжнародних сертифікатів, навчанні в таких країнах як 

Польща, Чехія, Велика Британія, США, Канада. Результатом є високоосвічена 

особистість, яка вільно володіє англійською мовою і здатна розвиватись в 

умовах сучасного суспільства. 

  

 

 

«Програмно-цільовий підхід до організації взаємодії  

закладів дошкільної освіти та сім’ї» 

Червона Яна Петрівна 

вихователь-методист 

ЗДО №32 

Сьогодні в усіх країнах світу ведуться пошуки досконалої системи 

виховання дітей. Але проблеми у вихованні так і залишаються, і переходять 

від покоління до покоління. Щасливу родину, мов голку в копні сіна, треба 

шукати. Адже мало хто з батьків замислюється над тим, що дітей виховує не 

лише сучасна система виховання, а й зразок життя їх батьків. Мабуть страх 

перед власною помилкою змушує батьків шукати мудрих вихователів в 

сучасних дошкільних закладах, щоб потім цих педагогів звинувачувати у 

проблемах з дітьми, але ж тільки не себе.  

Розуміння цієї істини завжди спонукає заклад виховувати не тільки дітей, 

й батьків. Але ж навчання батьків – це велика і непроста робота, яка потребує  

багато зусиль. І все ж заклади дошкільної освіти повинні находити можливість 

для педагогічної роботи з батьками. Тому, що кожен вихователь повинен 

розуміти: досягти своєї мети у навчанні й вихованні дітей можна лише за 

підтримки батьків, але щоб мати таку підтримку, треба навчити батьків бути 

вихователями. 

Ділимося досвідом 
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Кожен знає, що сьогодні лише незначна частина батьків може спрямувати 

у правильне русло виховання своєї дитини. Решта або переважна більшість їх 

потребує допомоги фахівців. Такою допомогою може стати лише діяльність 

педагогічного колективу закладу дошкільної освіти, який належним чином 

спрямовує всебічний розвиток дитини, а не лише допоможе сім’ї у її 

вихованні. 

Негативні зміни в економічній і соціокультурній ситуації України 

призвели до того, що збільшилася кількість знедолених дітей, поширилося 

соціальне сирітство. Значна кількість дітей при живих батьках не відчуває 

родинного тепла і затишку, не отримує необхідної для повноцінного розвитку 

любові і догляду.  

У зв'язку з цим нагальною є проблема профілактики правопорушень і 

дитячої злочинності з наймолодшого віку, виховання нових поколінь, здатних 

до самовизначення і самореалізації на основі сформованої соціально-

моральної позиції особистості, допомоги сім'ї у реалізації її функцій, 

насамперед виховної і первинної соціалізації. Адже саме в сім'ї і родині дитина 

засвоює перші уроки моральності та перший життєвий досвід. 

Сьогодні багато вчених стверджують, що всі діти , які народжуються 

здоровими - талановиті. Та більшість талантів діти втрачають до семи років 

внаслідок неправильного виховання. Тому від самого початку заклад 

дошкільної освіти має справу з «педагогічним браком». І часто на 

усвідомленні педагогами цієї проблеми побудовано стосунки дитячого 

закладу і сім’ї, які зводяться до з’ясування того, «хто винен» і «що робити». 

Хоча це справедливо, що  заклад дошкільної освіти несе відповідальність за 

навчання і виховання, адже там цим займаються фахівці, які  мають відповідні 

дипломи. А батьки, як правило, не вчилися виховувати, тому припускаються 

помилок. Але основи фізичного, духовного і морального здоров’я дитини 

закладає сім’я, і ці основи значною мірою визначають ті завдання, які 

дошкільний заклад може вирішити у навчанні і вихованні дітей. На цьому 

наголошував ще в 1970 році В. Сухомлинський: «Настав час – я в це глибоко 
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вірю – створювати ідеальну сім’ю, ідеальні стосунки між матір’ю і батьком, 

між дітьми і батьками. Я глибоко переконаний у тому, що сім’я – це та казкова 

піна морська, з якої народжується краса і якщо немає таємничих сил, які 

народжують цю людську красу, функція дошкільного закладу завжди буде 

зводитися до перевиховання». 

Розуміння того, що саме в сім’ї закладаються підвалини повноцінного і 

фізичного розвитку дитини повинен спонукати дошкільний заклад до 

пильнішого вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї. Адже сучасна 

сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини.  

Мета організації взаємодії закладу дошкільної освіти та сімей: 

практичне утвердження з раннього віку дитини ідей гуманізації суспільства, 

пов'язаних із визнанням людського життя і повноцінного розвитку особистості 

як вищих цінностей світотворення шляхом регулювання правових, 

економічних і моральних відносин сім'ї та її членів із суспільством; надання 

їм допомоги та підтримки у гідному самоствердженні; виконання виховної 

функції і первинної соціалізації дитини, формування педагогічної культури 

батьків; виховання дитини з позиції її інтересів і шанобливого ставлення до 

батьків та родинних традицій; створення сприятливого сімейного 

мікроклімату та зміцнення інституту сім'ї. 

Сьогодні найважливіше – переконати батьків не порівнювати свою 

дитину з іншими дітьми, а порівнювати її наступні досягнення з попередніми. 

Ігнорування суб’єктивного досвіду дитини призводить до виникнення 

проблем у вихованні та труднощів у навчанні. 

Якісну зміну системи управління можливо здійснити шляхом   

проектування, яке передбачає усвідомленні, системні та радикальні зміни. 
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Воно   враховує наявні кращі управлінські взірці та технології, базується на 

глибокому науковому підґрунті.   

Застосування ідей програмового управління к вирішенню проблем в 

організації взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї дозволить максимально 

використати можливості педагогічних колективів. 

 

«Розвиток мовленнєво – комунікативної компетентності   

 учнів початкових класів» 

Олена Бутко, 

вчитель початкових класів  

ХЗОШ № 54 

Життя нашого суспільства змінюється під впливом різних факторів, 

ставлячи перед молодим поколінням все складніші вимоги до комфортного 

адаптування у дорослому суспільстві. Пошук свого місця в житті, задоволення 

моральних та матеріальних потреб вимагають від школяра дедалі більше 

зусиль і компетенцій. 

Мовленнєва змістова лінія навчання української мови у Державному 

стандарті початкової ланки освіти й чинній навчальній програмі є основною. 

Вона передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння 

користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу. 

Комунікативна компетентність — необхідна умова життєтворчості кожного 

учня. Тому провідною ідеєю своєї діяльності обрала створення оптимальних 

умов для формування мовленнєвої компетентності на уроках української 

мови, зокрема: 

● забезпечення сприятливих умов для невимушеного спілкування; 

● застосування діалогічних і дискусійних форм навчання; 

● постійне надання можливостей для самостійної творчої діяльності 

учнів; 

● використання ігрових, інтерактивних вправ для мовного розвитку. 

Основна мета реформування початкової мовної освіти полягає в 

запровадженні компетентнісного підходу до навчання мови, який передбачає 

формування в молодших школярів комунікативної компетентності. Поняття 
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компетентність ми розуміємо як здатність ефективно й творчо застосовувати 

знання й уміння в нових, нестандартних ситуаціях. 

Комунікативна компетентність включає три складові: мовну, мовленнєву 

і соціокультурну. Їх зміст розкрито в трьох змістових лініях Державного 

стандарту початкової загальної освіти і базовій навчальній програмі з 

української мови. 

Головна ідея, яку мають реалізовувати у своїй практичній діяльності 

вчителі – початківці — це розуміння того, що спілкування є основою 

виховання дитини, оскільки людина існує в мові, виявляє себе в мові, через 

мову, через спілкування прокладає місток для порозуміння з іншими людьми 

«Заговори до мене, щоб я тебе побачив», — говорить народна мудрість. 

Школа має готувати дитину до майбутнього життя. По тому, наскільки 

змістовно, чітко і правильно учень висловлює свої думки, можна судити про 

його загальний розвиток. Не завжди дитина, яка зазубрила правила, може 

зв'язно висловитися, спілкуватися з людьми. Одним з основних компонентів 

розвитку мовленнєвої діяльності учнів є читання. 

Читання є основою опанування всіх наук, розвитку людського інтелекту. 

Тому важливо саме в початкових класах сформувати в учнів технічну сторону 

читання, уміння працювати з різними видами текстів, забезпечити 

максимальний вплив твору на школяра. Розвиток мовлення молодшого 

школяра виявляється в тому, що формується навичка читання, тобто досить 

швидке і правильне пізнання літер та їхніх поєднань, і перетворення 

побачених знаків у вимовлені звуки, слова. Для цієї роботи використовую 

аналіз, абстрагування й узагальнення, це розвиває у дітей гнучкість мислення, 

мову. Під час читання словниковий запас учнів активно поповнюється, а 

висловлювання стають найповнішими, найемоційнішими, найяскравішими. 

Важливим є те, що дитячий словник поповнюється не лише кількісно, а й 

якісно. Використовую на уроках статті для читання та художні ілюстрації, які 

ознайомлюють дітей з новими словами в галузі науки, техніки і культури, 

трудової діяльності людей, назвами рослин, тварин, предметів побуту. 
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Обов'язковим своїм завданням вважаю навчити дітей вчитися, а це 

неможливо без уміння читати і працювати з книгою. 

Мовленнєва діяльність — це спосіб реалізації суспільно-комунікативних 

потреб людини в процесі спілкування. Користуючись мовою як засобом 

пізнання і комунікації, дитина слухає, говорить, читає і пише. Одночасно 

відбувається практичне засвоєння формул ввічливості, розвиток творчих 

здібностей, створення власного мовленнєвого портрету. 

Дитині має бути комфортно на уроці і в школі загалом. Тоді і результати 

навчання будуть якісно вищими, а процес розвитку особистості буде 

гармонійним. Розуміючи, що стресоутворюючі фактори негативно впливають 

на взаємоспілкування і взаємопрацю, учитель намагається створити таку 

атмосферу в системі відносин "учитель — учень", "учень — учитель", "учень 

- інші учні", яка б сприяла позитивному спілкуванню, стимулювала 

мовленнєву й творчу діяльність усіх учасників навчального процесу. 

Зрозуміло, що це є запорукою формування  загальномовленнєвих умінь і 

навичок. Важливо, щоб діти розуміли, що вони просуваються вперед, 

відчували задоволення від власного успіху й успіху тих, хто поруч, бачили 

позитивний результат.  

Мовленнєва компетентність, яка є складовою комунікативної, 

виявляється в умінні молодших школярів використовувати мовні засоби для 

побудови діалогічних і монологічних зв'язних висловлювань. Розвивати 

комунікативно-мовленнєві здібності учнів можна, лише створюючи на 

кожному уроці умови для спілкування: складання монологів, діалогів на різні 

теми, з різною метою. 

Для розвитку мовлення педагог використовує тексти, опрацювання яких 

формує в учнів уміння слухати і розуміти, сприймати й аналізувати, виділяти 

головне. Вчити дітей створювати свої тексти: описувати, розкриваючи істотні 

ознаки предмета, явища, події; розповідати так, щоб адресат одержав чітке 

уявлення про мету і зміст пропонованого тексту. У результаті такої роботи 

можуть бути створені тексти різних типів — розповіді, описи, міркування. 
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Уроки розвитку зв'язного мовлення, на яких формуються вміння складати 

тексти різних типів і жанрів, належать до комунікативного компонента нового 

змісту навчання. Тобто цей тип уроків має на меті формувати не тільки 

мовленнєві, а й комунікативні вміння. Окреслення ситуації спілкування 

допоможе учням у побудові висловлювань (написанні творів). Особливу 

цінність у підготовці до складання різних видів усних і письмових творів 

мають такі вправи: словникова робота, робота над реченням, творче 

списування, аудіювання, складання діалогів, усні і письмові перекази . 

Розвиток активного словника учнів сприятиме правильному та 

впевненому викладу думок. Найбільш результативним є поєднання різних 

джерел збагачення словника: спостереження за навколишнім середовищем, 

спілкування з іншими людьми, читання, вивчення мовних явищ, аналіз 

художніх творів тощо. 

Робота над реченням є однією з найважливіших складових розвитку 

комунікативно-мовленнєвих здібностей. Організовується  ця роботу так, щоб 

розвинути в учнів уявлення про функціональну роль речення в мовленні . 

Формуються уміння правильно давати повну відповідь на запитання, будувати 

речення за малюнками, власними спостереженнями, опорними словами. 

Приділяється увага умінням встановлювати зв'язки слів у реченні, 

поширювати речення словами та словосполученнями, складати речення за 

зразком та схемою, відновлювати зміст деформованих речень, складати 

речення з однорідними членами, поширювати їх залежними словами, 

утворювати складні речення з кількох простих тощо. Запропоновуються дітям 

такі творчі завдання: відтворити або розіграти діалог з прослуханого чи 

прочитаного твору; скласти діалог за малюнком, описаною ситуацією. 

Для розвитку діалогічного мовлення широко використовується  робота в 

парах і невеликих групах. Прищеплює школярам культуру спілкування, яка 

виявляється не тільки в доречному використанні форм мовленнєвого етикету, 

а й в умінні уважно слухати співрозмовника, призупиняти своє мовлення, щоб 

дати можливість висловитись іншому, погоджувати свої репліки, в умінні 
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сказати добре слово, висловити критичне зауваження у такій формі, щоб 

нікого не образити. 

Переказ сприяє розвитку мовлення учнів, виробленню навичок усно й на 

письмі висловлюватися правильно, послідовно, логічно, образно, 

дотримуючись причиново-наслідкових закономірностей. 

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну 

потребу дитини в емоційних переживаннях, створює умови для 

самовираження особистості, стимулює творчі здібності. Мовленнєвий 

розвиток молодших школярів забезпечується в процесі слухання і розуміння 

усних висловлювань (аудіювання), що передбачає сприймання потоку звуків, 

слів, речень і усвідомлення їх значень, розуміння загального змісту, виділення 

в ньому цікавого, важливого і головного, а також менш важливого і 

другорядного (визначити слова, вжиті у переносному значенні, знайти 

порівняння). 

Складання творів потребує знаходження мовних засобів для вираження 

думки. Ця робота виконується учнями самостійно або з опорою на різний 

допоміжний матеріал: план, словосполучення, ключові речення, початок чи 

кінець пропонованого висловлювання, малюнок, серію малюнків тощо. 

Вчитель організовує роботу таким чином, щоб вона сприяла формуванню 

умінь складати й оцінювати висловлювання, з допомогою вчителя визначати 

його переваги, бачити те, що вимагає доопрацювання, тобто вдосконалювати 

текст. 

Формування мовленнєвої компетентності здійснюється на всіх уроках 

української мови. Важливе місце в цьому процесі належить урокам розвитку 

зв'язного мовлення, основною метою яких є застосування набутих на уроках 

мови знань та вмінь для побудови зв'язних висловлювань. 

За цією методикою  на уроках розвитку мовлення  у школярів 

формуються вміння: будувати розповідь і міркування за запитаннями, за 

даним початком і запитаннями; складати опис за власними спостереженнями; 

створювати план тексту і усний та письмовий переказ тексту за складеним 
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планом; писати з попереднім складанням плану твір, лист, інструкцію до гри; 

будувати твір-розповідь, твір з елементами опису, міркування; розрізняти 

науковий і художній описи. 

Формувати духовно багату особистість можна тільки в тому разі, якщо 

вона оволодіє мовою, як засобом спілкування та мислення, пізнання. На 

уроках мови та читання вчитель постійно працює над словом, 

словосполученням, образними висловами, реченням, розвиває активний запас 

слів та лексичні й мовленнєві здібності учнів, на уроках збагачує лексичний 

запас учні. 

Формуючи навички говоріння, які передбачають побудову діалогічних і 

монологічних висловлювань, на кожному уроці створюються  ситуації, які 

змушують дитину говорити, спонукають до висловлення думки.  

Для формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української 

мови використовую ігрові прийоми роботи, які у невимушеній формі 

спонукають учнів до побудови діалогічних і монологічних висловлювань.  

На уроках треба  створювати ситуацію довіри та успіху,  і за таких 

обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, 

реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності. 

І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та 

навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, 

відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло 

однодумців, бути комунікабельною, толерантною особистістю. 

 


